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ПРОТОКОЛ
№ 273
София, 16.12.2015 година

Днес, 16.12.2015 г. от 10:05 ч. се проведе открито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от председателя доц.д-р
Иван Н. Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи
Осман, Евгения Харитонова, Владко Владимиров, Георги Златев, Валентин Петков,
Димитър Кочков и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор „Правна”, Ивайло
Александров - началник на отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, ВКП на
електрическа и топлинна енергия“ и експерти от КЕВР.
Заседанието 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.
„Топлофикация София“ ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с
писмо на КЕВР с изх. № Е-14-01-19/10.12.2015 г. и изпраща свои представители.
На заседанието се явиха:
 г-н Васил Тренев – заместник – изпълнителен директор;
 г-н Иво Михайлов – заместник – изпълнителен директор;
 г-н Боян Паунов – директор на дирекция.
На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление от
„Топлофикация София” ЕАД за изменение на лицензия за производство на електрическа
и топлинна енергия. Същият е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 10 от
протокол № 255/10.12.2015 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.
Председателят запита представителите на „Топлофикация София“ ЕАД запознати
ли са с доклада и имат ли забележки по него.
Боян Паунов – директор на дирекция:
В „Топлофикация София” ЕАД се запознахме подробно с доклада относно
изменението на лицензията за производство на електрическа и топлинна енергия. В него
обективно са отразени всички обстоятелства, които налагат изменението на лицензията и
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които са в унисон с нашия стремеж да изграждаме нови, съвременни мощности, които да
постигат показателите за високоефективно комбинирано производство на електрическа и
топлинна енергия. Тази нова Турбина № 8А ще бъде каскадно присъединена към старата
Турбина № 8. Новата инсталация покрива всички показатели за високоефективно
комбинирано производство. Същевременно извеждаме от експлоатация Турбина № 6,
която има изтекъл ресурс и не покрива показателите за високоефективно комбинирано
производство. Пак казвам, че това е една поредна стъпка в дейността на „Топлофикация
София“ ЕАД към обновяване на съоръженията. Имайте предвид, че в ТЕЦ „София“ са
най-старите генериращи мощности, които трябва да покриват съвременните изисквания
за високоефективно комбинирано производство.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
От изказването на г-н Паунов разбирам, че изцяло се приемат анализите и
заключенията на работната група на Комисията за енергийно и водно регулиране. По
време на открито заседание ние изслушваме мнението на заявителя, но ако някой от
колегите има въпроси към представителите на „Топлофикация София“ ЕАД може да ги
зададе. Аз имам само един въпрос. През изминалата година няколкократно бяха правени
72-часови проби при въвеждането в експлоатация на Турбина № 8. Нали беше така?
Боян Паунов – директор на дирекция:
На Турбина № 9. Този въпрос е приключен и не съществува за Турбина № 8А.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Исках да попитам какъв проблем е имало с Турбина № 9. Казвате, че въпросът
вече е приключен.
Боян Паунов – директор на дирекция:
Въпросът вече е приключен в смисъл, че това е коментирано достатъчно. По
време на извършването на функционалните проби на Турбина № 9 през 2014 г.
няколкократно са правени проби по 72 часа в различни режими. Затова се получи този
проблем. С Турбина № 8А нещата с ЕСО са изчистени.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Този проблем е извън лицензията за която говорим днес. Благодаря за това
разяснение.
Председателят даде думата на работната група, изготвила доклада.
От страна на работната група нямаше въпроси към представителите на
„Топлофикация София” ЕАД.
Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси към
представителите на дружеството.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси към представителите на
„Топлофикация София” ЕАД.
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,
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РЕШИ:
1. Насрочва закрито заседание на 22.12.2015 г. за вземане на решение относно
заявление от „Топлофикация София” ЕАД за изменение на лицензия за производство на
електрическа и топлинна енергия.
2. На дружеството да се изпрати уведомление за взетото решение с препоръчано
писмо с обратна разписка.
Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-14-01-19/10.12.2015 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
1. .................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

2. .................................................
(Р. Осман)
3. .................................................
(В. Владимиров)
4. .................................................
(Г. Златев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

5. .................................................
(Е. Харитонова)
6. .................................................
(В. Петков)
7. .................................................
(Д. Кочков)
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