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ПРОТОКОЛ
№ 156
София, 13.07.2016 година

Днес, 13.07.2016 от 11:03 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,
Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков 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 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 Петрич“ ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на
КЕВР с изх. № Е-14-71-3/07.07.2016 г. и изпраща свой представител.
На заседанието се яви:
 г-н Анастас Калинов – мениджър.
На откритото заседание беше разгледан доклад относно Общи условия за продажба на
топлинна енергия за стопански нужди от „Топлофикация Петрич” ЕАД на потребители в град
Петрич. Докладът е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 1 от протокол №
147/06.07.2016 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Правя забележка на членовете на работната група. Когато е обявено открито
заседание с фиксиран час, Вие трябва да сте пред залата или дори в самата зала в съответния
час. Недопустимо е Комисията в пълен състав да стои да чака осем минути, за да се събере
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работната група. Г-жо главен секретар, моля известете на всички работни групи, че трябва да
очакват започване на докладването по съответната точка, а не да бъдат събирани след
известяване на точката. За открити заседания и обществени обсъждания такива закъснения са
абсолютно недопустими и ще бъдат санкционирани. Обръщам се към Вас, г-н Калинов. Моля
да изразите отношение по доклада, който Ви беше представен своевременно, за да се
запознаете с него.
А. Калинов - мениджър:
Запознахме с доклада относно Общите условия за продажба на топлинна енергия за
стопански нужди. Разбираме всички констатации, изведени в доклада, които са в условията на
отказ за издаване на лицензия за пренос, който ние ще обжалваме така или иначе. Преписката
беше върната от Административен съд за разглеждане. Що го обжалваме поради причината,
че територията на която са разположени централите вече практически е в очертанията на
града. Регулационните граници на града вече ни подминаха. Комисията продължава да ни
третира като производител на електрическа и топлинна енергия, свързан с оранжериите. Ние
сме свързани с оранжериите единствено дотолкова, доколкото снабдяваме с топлинна енергия
фирмите, които работят на територията на оранжерийния комплекс, който отдавна вече не
представлява един имот. Разположен е на площ от 730 декара, но това са над 50 отделни
имота. Затова възнамеряваме да обжалваме последното решение на Комисията за отказа за
издаване на лицензия за пренос. В тези условия на отказ, ние разбираме констатациите, които
са изведени в доклада. Приемаме ги и ще се съобразим с препоръките, които са отправени в
доклада. Аз ги работя тези неща, но за съжаление отсъствах от страната повече от 45 дена.
Прибрах се вчера и много набързо се запознах с нещата. Мислим, че даже не е необходимо да
ни се указват нещата, ние приемаме указанията, които се препоръчват с доклада от работната
група. Ще отстраним тези неща и в най-кратък срок, в рамките даже на тази седмица, ще
представим на хартиен и електронен носител коригиран проект на Общи условия за продажба
на топлинна енергия за стопански нужди.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря, г-н Калинов. Вие говорихте и по друга тема, но специално за Общите
условия мисля, че аз и колегите съвсем ясно сме разбрали, че Вие приемате тези 21 на брой
констатации, забележки и препоръки, защото Комисията трябва да излезе с решение на
21.07.2016 г. относно Общи условия за продажба на топлинна енергия за стопански нужди от
„Топлофикация Петрич“ ЕАД. Колеги от работната група, Вие имате ли нещо, което желаете
да отбележите по повод изказването на г-н Калинов или дали има нови факти и обстоятелства,
които трябва да бъдат отстранени?
Е. Маринова:
Не са налице нови факти и обстоятелства, които да влияят върху изводите на доклада.
Няма нови неща във връзка с разглежданите Общи условия.

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:
1. Насрочва закрито заседание на 21.07.2016 г. за вземане на решение по доклад
относно Общи условия за продажба на топлинна енергия за стопански нужди от
„Топлофикация Петрич” ЕАД на потребители в град Петрич.
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2. На дружеството да се изпрати уведомление за взетото решение с препоръчано
писмо с обратна разписка.
Приложения:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-14-71-3/07.07.2016 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Р. Осман)
.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Г. Златев)
.................................................
(Е. Харитонова)
.................................................
(В. Петков)

3

