ПРОТОКОЛ
№ 207
София, 07.11.2018 година
Днес, 07.11.2018 г. от 10:03 ч. се проведе открито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в състав „Енергетика“, ръководено от
председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Ремзи Осман, Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев и главният секретар Росица Тоткова (без
право на глас).
На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“, И. Александров – началник на отдел „Цени и
лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“ и експерти на
КЕВР.
Заседанието не се отразяваше от представители на средствата за масова
информация.
Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са
налице правни пречки за провеждането му.
С писмо на КЕВР с изх. № Е-14-33-6/01.11.2018 г. за участие в откритото заседание
е поканен г-н Емил Христов – изпълнителен директор на „ТЕЦ – Бобов дол” ЕАД.
Проведеното заседание е във връзка с разглеждане на доклад с вх. № Е-Дк-897 от
16.10.2018 г. относно одобряване на бизнес план на „ТЕЦ Бобов дол” ЕАД за периода
2018-2022 г. Докладът, изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, Ивайло
Александров, Юлиана Ангелова, Ана Иванова, е приет с решение на КЕВР на закрито
заседание по т. 1 от Протокол № 203/01.11.2018 г. и публикуван на интернет страницата
на Комисията.
„ТЕЦ – Бобов дол” ЕАД не изпраща свои представители.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
В момента няма представители на заявителя, но, след като все пак изчакахме пет
минути, аз искам да прочета чл. 46, ал. 3. където относно откритите заседания е записано,
че „заседанието започва с решаване на предварителните въпроси по преписката относно
редовността на процедурата“. Процедурата е редовна и неявяването на някоя от страните,
която е редовно уведомена за заседанието, не е пречка за разглеждане на преписката.
Главният секретар ми съобщи, че в срок е информиран заявителя „ТЕЦ – Бобов дол” ЕАД.
Аз умишлено прочетох ал. 3, за да се знае, защото има и външни лица в залата по други
заседания. Колеги, в процедурата на откритото заседание се дава думата на заявителя. Той
отсъства. След това се обръщам към работната група. Моля да ни информирате има ли
нови факти, данни и обстоятелства, които налагат промяна в подготвените документи.
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П. Младеновски:
Няма такива, г-н Председател.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
В такъв случай, преди да закрия заседанието, не се обръщам към колегите, защото
няма насреща заявител към когото евентуално да отправите въпроси, заявявам, че
закритото заседание за вземане на решение ще се проведе на 30.11.2018 г. в КЕВР.
Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са изяснени
пълно и всестранно, и на основание чл. 47, ал. 1 от Правилника за дейността на КЕВР и на
нейната администрация
РЕШИ:
Насрочва закрито заседание на 30.11.2018 г. от 10:00 ч. за вземане на решение
относно одобряване на бизнес план на „ТЕЦ Бобов дол” ЕАД за периода 2018-2022 г.
Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-14-33-6/01.11.2018 г. до „ТЕЦ – Бобов
дол”.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(Р. Осман)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Г. Златев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

Протоколирал:
(Н. Косев - главен експерт)
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