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П Р О Т О К О Л 
 

№ 5 
 

София, 11.01.2017 година 
 

 

Днес, 11.01.2017 г. от 10:20 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 Светла Тодорова, 

Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова и 

Юлиян Митев – за главен секретар съгласно Заповед № З-ОХ-1/04.01.2017 г. (без право 

на глас).  

На заседанието присъства членът на Комисията Валентин Петков от състав „В и 

К“. 

На заседанието присъстваха 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.  

 

„ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ” ЕАД е уведомено за провеждане на 

заседанието с писмо на КЕВР с изх. № Е-17-49-22/05.01.2017 г. и изпраща свои 

представители.  

На заседанието се явиха: 

 г-н Симо Симов – член на СД; 

 г-жа Илина Стефанова – ръководител на дирекция „Регулация”. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад относно бизнес план на „ЕВН 

България Топлофикация” ЕАД, гр. Пловдив за периода 2015-2019 г. Докладът, изготвен от 

работна група в състав: Пламен Младеновски, Ивайло Александров, Георги Петров, 

Цветанка Камбурова, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 1 от 

Протокол № 2/05.01.2017 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 
  

Председателят запита представителите на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД 

запознати ли са с доклада и имат ли забележки по него. 

 

И. Стефанова: 

Запознахме се с доклада. Виждаме, че Комисията е приела изцяло нашите 

предложения. Както казах и на предходното заседание, към настоящия момент ние не сме 

включили в бизнес плана нови инвестиции за подмяна на производствени съоръжения, но 
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планираме да го направим. Вероятно това ще доведе до нова процедура, но това ще се 

случи, когато сме наясно как ще продължим. Радваме се, че на този етап Комисията 

приема нашите предложения. Ние не предвиждаме драматични промени в цените на 

топлинната и на електрическата енергия. Прогнозите са в посоката, в която и Комисията 

мисли: поетапно премахване на кръстосаното субсидиране и намаляване цената на 

електрическата енергия, леко увеличение на цената на топлинната енергия, за да може 

всяка от видовете енергии да поеме своите собствени разходи. Планираме в рамките на 

тази година да обмислим и да подадем ново заявление, но на този етап молим Комисията 

да приеме бизнес плана, както сме го предложили.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря, г-жо Стефанова, включително за оценката, която давате за доклада на 

работната група. Г-н Симов, имате ли допълнение? Не. Докладът е приет без възражение. 

Колеги, Вие имате ли въпроси? Не. При това положение закривам и това открито 

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 : 

 

1. Насрочва закрито заседание на 18.01.2017 г. за вземане на решение относно 

бизнес план на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД, гр. Пловдив за периода 2015-2019 

г.  

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-17- 49-22/05.01.2017 г. 

 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

          Ю. МИТЕВ 

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

 (Е. Харитонова)                                          (съгласно Заповед № З-ОХ-1/04.01.2017 г.)                                                                                  


