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Препис-извлечение от Протокол № 3
от 04.03.2013 год. от извънредно заседание
на Общински съвет – Бобов дол
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На основание резултатите от проведеното явно гласуване /гласували 12
общински съветници, от които 12 бр. - ЗА/, Общински съвет – Бобов дол прие
следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Приемане на декларация, относно неверните изявления относно ТЕЦ
„Бобов дол” ЕАД и въгледобива на министъра в оставка Делян Добрев и
председателя на ДКЕВР Юлия Иванова от името на Общински съвет- Бобов дол
до Народното събрание, Президента на Република България и медиите .
..............................................................
По т.1 от дневния ред:
Приемане на декларация, относно неверните изявления относно ТЕЦ „Бобов дол”
ЕАД и въгледобива на Министъра в оставка Делян Добрев и председателя на
ДКЕВР Юлия Иванова от името на Общински съвет- Бобов дол до Народното
събрание, Президента на Република България и медиите .
................................................................
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и резултатите от проведеното поименно
гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 10 бр.-ЗА/, 2 бр.ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 34

Общински съвет – Бобов дол приема декларация, относно неверните
изявления относно ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД и въгледобива на министъра в оставка
Делян Добрев и председателя на ДКЕВР Юлия Иванова от името на Общински
съвет- Бобов дол, и истинската цена на тока, произвеждана от нашата централа до
Народното събрание, Президента на Република България и медиите .

ДО
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
ДО
ПРЕЗИДЕНТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО
РЕГУЛИРАНЕ
ДО
КНСБ
КТ”ПОДКРЕПА”
ДО
ВЕСТНИК „ПРЕСА”, „ТРУД”, „24 ЧАСА”
ДО
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
БТВ
ТВ 7
КАНАЛ 3
Д Е К Л А Р А Ц И Я
ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОВ ДОЛ
ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,
ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
Република България последните петнадесет дни се разтърсва от мощни
протести срещу монополите, бедността на гражданите, корупцията и
невъзможността хората да посрещнат елементарните си нужди /ток, вода, хляб,
кредити, здравни и социални услуги/. Протестите са справедливи.
Правителството се намира в оставка.
На 27 февруари 2013 год. Общински съвет – Бобов дол взе решение да се
проведе спешно извънредно заседание във връзка с зачестилите неверни
изявления на министърът в оставка, господин Делян Добрев и председателката на
ДКЕВР, госпожа Юлия Иванова, че цената на произвеждания ток от ТЕЦ”Бобов
дол” е най-висока в България.
Правят се определени внушения в българското общество, че поради този
факт, цената на тока в държавата е толкова висок и скъп.
По същество е една непочтена, несправедлива кампания срещу нашата
електроцентрала и въгледобива в Югозападна България.
В момента централата работи с минимален товар на една блокова
мощност.Участието на ТЕЦ” Бобов дол” в енергийният микс по определената
квота, която НЕК трябва да представи на крайния потребител е 3.98%. Пред
спиране са рудниците, които снабдяват централата с въглища.
Назрява изключително тежък социален конфликт. Съществува заплаха от
спирането на ТЕЦ-а и рудниците снабдяващи централата с въглища, на улицата
ще бъдат изхвърлени над 10 хиляди души работници и миньори от мини „Пирин”
– Ораново, Благоевградска област, мина „Станянци”, мина „Чукурово”, ”Бели
брег” област София, мина „Открит въгледобив”, мини „Въгледобив”, Открит
въгледобив – „Христо Ботев”, мини „Фундаментал”Бобов дол, ТЕЦ „Бобов дол” –
област Кюстендил.

В публичното пространство се хвърли още една лъжа, че направената
сероотчистваща инсталация струва 100 млн.лв, а реалната цена на извършената
инвестиция е 12 млн.лв., и това по същество е „причина цената на тока да е
толкова висока”, което е поредната неистина.
ТЕЦ”Бобов дол” е възлова централа, без нея не може да се поддържа
нужното напрежение и честота на тока, ако се извади централата се нарушава
стабилността на енергийният пръстен на държавата, тя осигурява енергийният
баланс в Западна България.При неработещ блок в ТЕЦ „Бобов дол”може да се
стигне освен до дефицит на активна енергия в района и до дефицит на реактивна
мощност, който може да предизвика ниски нива на напрежението, което от своя
страна води до нарушаване устойчивостта на системата в частност по
междусистемните електропроводи с Македония и Гърция.
Тези изявления на министъра в оставка, господин Делян Добрев и
евентуалното решение на ДКЕВР за спиране дейността на ТЕЦ, „Бобов дол” ще
доведат до ликвидиране поминъка в районите на град Бобов дол, Дупница,
Кюстендил, хиляди хора ще останат без хляб и алтернатива. Това ще доведе до
големи социални бунтове сред населението и миньорите.
36% от приходите на БДЖ – товарни превози се формират от извозваните
въглища до ТЕЦ”Бобов дол”.
С този хазартен ход се обезсмисля бъдещето на района.
Господа, нужни са държавнически подход и социални мерки.
Вярваме, че вие ще предприемате спешни мерки за спиране на тези
пагубни действия срещу ТЕЦ”Бобов дол” и мините добиващи въглища за
централата.
Предлагаме ДКЕВР да изнесе публично на какви цени се изкупува
електроенергията на всички електроцентрали и други енергийни мощности,
произвеждащи електроенергия в Република България.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОВ ДОЛ
04.03.2013 г.
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Дата на публикуване – 12.03.2013 г., 15.30 ч.

