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П Р О Т О К О Л 
 

№ 121 
 

София, 10.06.2020 година 

 

Днес, 10.06.2020 г. от 10:06 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 Ремзи Осман, Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова и главният секретар 

Росица Тоткова (без право на глас).  

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията от състав „Водоснабдяване и 

канализация“ Димитър Кочков и Пенка Трендафилова. 

 

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. 

 

Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са 

налице правни пречки за провеждането му. 

 

На основание чл. 6а, ал.1 от Закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и 

за преодоляване на последиците, както и решение на КЕВР по Протокол № 78 от 

10.04.2020 г., т. 1, Комисията за енергийно и водно регулиране ограничава движението на 

хора и социалните контакти в сградата на регулатора и приоритетно въвежда 

дистанционно предоставяне на административни услуги и консултации за гражданите. 

Предвид това, Комисията за енергийно и водно регулиране е поканила лицата, 

представляващи „Топлофикация – Сливен” ЕАД, за дистанционно участие в откритото 

заседание чрез програмата за съобщения Skype.  

 

„Топлофикация – Сливен” ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с 

писмо на КЕВР с изх. № Е-14-07-4/28.05.2020 г.  

 

На заседанието чрез програмата за съобщения Skype участва: 

 г-н Павлин Костов – изпълнителен директор на „Топлофикация – Сливен” ЕАД. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-406 от 20.05.2020 г. 

относно бизнес план на „Топлофикация Сливен“ ЕАД за периода 2020 г. – 2024 г. 

 

Докладът, изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, Ивайло 

Александров, Георги Петров, Ана Иванова, е приет с решение на КЕВР на закрито 
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заседание по т. 1 от Протокол № 110/28.05.2020 г. и публикуван на интернет страницата 

на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Отново се обръщам към г-н Цанев да осъществи връзка чрез платформата за 

комуникации Skype с г-н П. Костов – изпълнителен директор на „Топлофикация – 

Сливен” ЕАД. Г-н Костов ще го помолим да изрази отношение към изготвения доклад 

относно бизнес плана на „Топлофикация – Сливен” ЕАД. 

 

Служител от КЕВР потърси г-н Павлин Костов за видео разговор чрез 

програмата за съобщения Skype.  

 

П. Костов – изпълнителен директор на „Топлофикация – Сливен” ЕАД: 

Здравейте, г-н Иванов. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Здравейте, заповядайте, г-н Костов. Вашето становище относно доклада, свързан с 

Вашия бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г. 

 

П. Костов – изпълнителен директор на „Топлофикация – Сливен” ЕАД: 

„Топлофикация – Сливен” ЕАД е изготвила и предложила този бизнес план. Ние 

считаме, че може „Топлофикация – Сливен” ЕАД да продължи да се развива и да 

изпълнява ангажиментите, които има, към производствата на електро и топлоенергия. 

„Топлофикация – Сливен” ЕАД винаги е спазвала и ще продължи да спазва изискванията 

на държавното законодателство. Нямаме нещо, което да искаме да добави. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви. Нямате възражения към изготвения доклад, разбирам от думите Ви. 

 

П. Костов – изпълнителен директор на „Топлофикация – Сливен” ЕАД: 

Не.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Нямате. Благодаря Ви, г-н Костов. Желая Ви приятен ден. 

 

П. Костов – изпълнителен директор на „Топлофикация – Сливен” ЕАД: 

Благодаря Ви, бъдете здрави. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря, и Вие. Има ли изказвания от членове на Комисията? Няма. От работната 

група също няма, защото няма възражения от страна на заявителя. 

В такъв случай, приключваме и с това заседание, като преди това и в този случай 

насрочвам закрито заседание, на което Комисията ще се произнесе с решение по бизнес 

плана на „Топлофикация Сливен“ ЕАД за периода 2020 г. – 2024 г., за 19.06.2020 г. от 

10:00 ч. 

 

 

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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Р Е Ш И : 

 

Насрочва закрито заседание на 19.06.2020 г. от 10:00ч. за вземане на решение 

относно одобряване на бизнес план на „Топлофикация Сливен“ ЕАД за периода 2020 г. – 

2024 г. 

 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-14-07-4/28.05.2020 г. до 

„Топлофикация – Сливен” ЕАД. 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Е. Харитонова) 

 

 

 

 

 
 Протоколирал: 

 

   (А. Фикова - главен експерт) 

 


