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П Р О Т О К О Л 
 

№ 26 

 
София, 14.02.2018 година 

 

 
 

Днес, 14.02.2018 г. от 10:01 ч. се проведе открито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, ръководено от 

председателя доц. д-р Иван Н. Иванов. 
 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Георги 

Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков и главният секретар 

Росица Тоткова (без право на глас).  

 

 На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, 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. 

 

„ТЕЦ Хасково” АД – в несъстоятелност е уведомено за провеждане на заседанието с 

писмо на КЕВР с изх. № Е-13 -87-3/08.02.2018 г. и изпраща свой представител. 

 

На заседанието се яви: 

 г-н Тошко Ставрев – синдик на „ТЕЦ Хасково” АД – в несъстоятелност. 

   

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-105 от 05.02.2018 г. 

относно открито производство за прекратяване на лицензия № Л-297-01 от 04.03.2009 г. за 

дейността „производство на електрическа енергия“, издадена на „ТЕЦ Хасково“ АД – в 

несъстоятелност. Докладът, изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, 

Елена Маринова, Ивайло Александров, Цветанка Камбурова, Радослав Наков, Ели 

Алексиева, Надежда Иванова, Силвия Иванова, е приет с решение на КЕВР на закрито 

заседание по т. 2 от Протокол № 22/08.02.2018 г. и публикуван на интернет страницата на 

Комисията. 
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Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Г-н Ставрев, съгласно процедурата при открито заседание, моля да изразите 

отношението на дружеството по отношение на изготвения доклад.  

 

Т. Ставрев: 

Запознат съм с констатациите на доклада. Докладът отразява вярно положението 

на дружеството. С писмо и със становище до Комисията съм поискал от Вас да не се 

отнема лицензията докато поне на първи етап не се изпълни решението на събранието на 

кредиторите: предприятието да се продаде като цяло и с всичките му материални и 

нематериални активи. По проекта има точка за присъединяване към 

газоразпределителната мрежа, енергоразпределителната мрежа, има строително 

разрешение, има проект. Всичко това повишава цената на дружеството и е в интерес на 

моите кредитори. Всъщност в момента излагам желанието на кредиторите да се направят 

опити за продажба на предприятието като цяло, съвкупно с всичките му активи – както е 

по решението от 03.11.2016 г. на събранието на кредиторите. Затова съм тук.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Ставрев. Обръщам се към работната група с два въпроса. 

Първо. Има ли някакви нови данни, обстоятелства и факти, които трябва да бъдат 

отразени? Второ. Желаете ли да вземете отношение по изказването, което направи г-н 

Ставрев? 

 

И. Александров: 

От страна на дружеството към момента няма постъпили нови факти и 

обстоятелства. В писмо до нас те са изразили току-що споделеното тяхно становище. То 

е отразено в доклада. Работната група няма какво да коментира повече.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Колеги, обръщам се към Вас. Имате ли въпроси и изказвания? Не виждам. При 

това положение, г-н Ставрев, обявявам срок за представяне на становище, ако вече не сте 

го представили, защото Вие съобщихте, че сте представили съответно искане, но срокът 

за представяне на съответно становище е до 16.02.2018 г. Това е петък и е до 17:00 часа. 

Това е в съответствие с нашата Наредба за регулиране цените на топлинната енергия: чл. 

30, ал. 4. Насрочвам закрито заседание на Комисията за произнасяне с решение за 

22.02.2018 г. от 10:00 часа. Моля Ви да спазите срока и в петък да представите 

официално становище по доклада, ако не сте го представил, за да можем и ние да се 

произнесем с решение до 22.02.2018 г. Колеги, закривам това първо за деня заседание.  

 

 

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 

 

 

Р Е Ш И : 

 

 

Насрочва закрито заседание на 22.02.2018 г. от 10:00 ч. за приемане на проект на 

решение относно открито производство за прекратяване на лицензия № Л-297-01 от 

04.03.2009 г. за дейността „производство на електрическа енергия“, издадена на „ТЕЦ 

Хасково“ АД – в несъстоятелност. 
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Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-13-87-3/08.02.2018 г. до „ТЕЦ 

Хасково” АД – в несъстоятелност. 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 (С. Тодорова) 

 

................................................. 

 (Г. Златев) 

 

................................................. 

 (Е. Харитонова) 

 

.................................................    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (В. Петков) 

          Р. ТОТКОВА 

................................................. 

 (Д. Кочков) 

 

 

 

 

 

 

 
Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 

 
 


