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П Р О Т О К О Л 

 

№ 58 
  

София, 27.03.2015 година 
 

 

Днес, 27.03.2015 г. от 10:00 ч. се проведе открито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР), ръководено от председателя Светла Тодорова. 

 

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Илиян Хр. Илиев, Евгения 

Харитонова, Илиян Б. Илиев, Милена Миланова, Димитър Димитров, главният 

секретар Николай Георгиев (без право на глас), Ивайло Александров - началник на 

отдел «ЦРЛ - електропроизводство и топлоснабдяване» и експерти от КЕВР. 

Отсъстваше членът на Комисията Костадинка Тодорова поради платен отпуск. 

 

Заседанието се отразяваше от представители на средствата за масова 

информация.  
 

Председателят Светла Тодорова откри заседанието и констатира, че не са 

налице правни пречки за провеждането му. 

 

УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД е уведомено за провеждане на 

заседанието с писмо на КЕВР с изх. №Е-12-00-65/19.03.2015 г. и изпраща представител. 

На заседанието се яви: 

 г-н Пламен Чувиков – пълномощник по заявление. 

 
 

На откритото заседание беше разгледан доклад относно определяне на 

преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство на 

УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора, който е приет с решение на 

КЕВР на закрито заседание по т. 3 от протокол № 44/18.03.2015 г. и публикуван на 

интернет страницата на Комисията. 

 

  Председателят запита представителя на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД 

запознат ли е с доклада и има ли забележки по него. 

 

Пл. Чувиков: 

Запознато е ръководството на болницата с доклада. Съгласни сме с изводите и 

направените констатации. Нямаме някакви забележки по доклада. 

 

Председателят попита работната група има ли нови обстоятелства, които са 

постъпили след публикуването на доклада. 

 

Ив. Александров: 

Искам да уточня, че цената в доклада е калкулирана при старата цена на 

природния газ. В решението цената ще бъде променена, ще бъде актуалната, която е от 

01.04.2015 г. Цената ще бъде променена в съответствие с цената на природния газ. 
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Св. Тодорова: 

Разбирате, г-н Чувиков, бяхме в процедура по определяне на цената на 

природния газ и едновременно на вашата цена. При неутвърдена цена на природния газ 

не можехме да направим друго, освен да включим тази, която е действащата. Сега тази 

цена ще подлежи на актуализация, както и на всички други, които имат вече приети 

цени. 

 

 

Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси към 

представителя на дружеството. 

 

 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси към представителя на 

УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД. 

 

Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са 

изяснени пълно и всестранно и на основание чл. 44, ал. 2 от Устройствения правилник 

на ДКЕВР и на нейната администрация,  

 

Р Е Ш И : 

 

1. Насрочва закрито заседание на 30.03.2015 г. за вземане на решение относно 

определяне на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано 

производство на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора. 

2. На дружествата да се изпрати уведомление за взетото решение с препоръчано 

писмо с обратна разписка. 

 

Приложения: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-20-9/18.03.2015 г.  

2. Пълен запис на откритото заседание на цифров носител. 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

       

1.................................................                                СВЕТЛА ТОДОРОВА 

 (Ил. Хр. Илиев) 

 

2. ................................................. 

 (Е. Харитонова) 

 

3. .......... платен отпуск........... 

 (К. Тодорова) 

 

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

 (Д. Димитров)        (Н. Георгиев) 

 

5. ................................................. 

 (М. Миланова) 

 

6. ................................................. 

 (Ил. Б. Илиев) 


