ПРОТОКОЛ
София, 13.10.2017 г.
от Обществено обсъждане
на проект на решение относно заявление за утвърждаване на пределна цена
на топлинна енергия и определяне на преференциална цена на електрическа енергия
от комбинирано производство на „Топлофикация Петрич” ЕАД
Днес, 13.10.2017 г. от 10:01 ч. в сградата на Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) се проведе обществено обсъждане на Комисията, в състав
„Енергетика“, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи
Осман, Георги Златев, Евгения Харитонова и Юлиян Митев – за главен секретар, съгласно
Заповед № 767/27.09.2017 г. (без право на глас).
На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“, И. Александров – началник на отдел „Цени и
лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“ и експерти на
КЕВР.
С писмо на КЕВР с изх. № Е-14-71-9/11.10.2017 г. като заинтересовани лица бяха
поканени Омбудсман на Република България, Конфедерация на независимите
синдикати в България, Конфедерация на труда „ПОДКРЕПА“, Конфедерация на
работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния
капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска
стопанска камара, Българска национална асоциация Активни потребители,
Българска федерация на индустриални енергийни консуматори, Гражданско
движение „ДНЕС“ и „Топлофикация Петрич” ЕАД.
Заинтересованите страни не са изпратили представители.
На интернет страницата на Комисията е публикуван проект на решение относно
заявление с вх. № Е-14-71-9 от 01.09.2017 г. за утвърждаване на пределна цена на топлинна
енергия и определяне на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано
производство на „Топлофикация Петрич” ЕАД, изготвен от работна група в състав: Пламен
Младеновски; Елена Маринова; Ивайло Александров; Георги Петров; Йовка Велчева;
Надежда Иванова; Ели Алексиева; Ана Иванова.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
По време на общественото обсъждане ще бъде дадена думата на тези организации и
институции, които са се отзовали на нашата покана. Към момента няма представител на
никой от поканените, изключая самия заявител - нито Омбудсманът на Република
България, Конфедерация на независимите синдикати в България, Конфедерация на труда
„ПОДКРЕПА“, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България,
Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена
палата, Българска стопанска камара, Българска национална асоциация Активни
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

потребители, Българска федерация на индустриални енергийни консуматори, Гражданско
движение „ДНЕС“. Изчетох списъка, за да се знае, че Комисията наистина е изпълнила
своето задължение да покани организации и институции, които имат отношение към
разглеждания въпрос в общественото обсъждане. Тъй като никой от тях няма, нали е така
– да, давам думата на заявителя, ако желаете да кажете нещо, независимо че Вие
говорихте по време на откритото заседание.
А. Калинов:
Ние нашите съображения сме ги изложили в откритото заседание. Присъствието ни
тук е от уважение към органа, който утвърждава цените на това обществено обсъждане и
тъй като проектът за решение не беше качен на сайта, и не знаехме в крайна сметка какво
предлага Комисията като проект за решение, виждаме, че проектът за решение отговаря на
доклада. Затова повече няма какво да отговаряме. В законния срок, ако има нещо в 14дневния срок и преценим че има смисъл, а то има нещо, ние го изложихме предния път,
ще ги представим на Комисията нашите възражения.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Действително, Вие знаете, че има 14-дневен срок, в който срок ще представите
свое писмено становище. При закрито заседание, когато Комисията ще вземе решението
си, работната група ще изрази отношение към Вашето становище. Няма да бъде отминато
с мълчание, независимо дали се приема или не, трябва да се изложат аргументи от
работната група в едната и другата посока.
След като установи, че няма изказвания, доц. д-р Иван Н. Иванов закри
общественото обсъждане, като напомни за 14-дневния срок, в който могат да се
представят в Комисията предложения по разглеждания проект на решение относно
заявление с вх. № Е-14-71-9 от 01.09.2017 г. за утвърждаване на пределна цена на
топлинна енергия и определяне на преференциална цена на електрическа енергия от
комбинирано производство на „Топлофикация Петрич” ЕАД.
На 31.10.2017 г. от 10:00 часа ще се проведе закритото заседание за приемане на
окончателно решение.
Приложение:
1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-14-71-9/11.10.2017 г.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

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

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Р. Осман)

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

.................................................
(Г. Златев)

Ю. МИТЕВ
(съгласно Заповед № 767/27.09.2017 г.)

.................................................
(Е. Харитонова)
Протоколирал:
(Н. Харбалиева - главен експерт)
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