ПРОТОКОЛ
№ 166
София, 22.07.2020 година
Днес, 22.07.2020 г. от 10:30 ч. се проведе открито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в пълен състав, ръководено от
председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Ремзи Осман, Владко
Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков и главният секретар
Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха 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 София“ ЕАД, за пряко и виртуално участие в откритото
заседание чрез програмата за съобщения Skype.
„Топлофикация София“ ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо
на КЕВР с изх. № E-ЗЛР-ПД-83/16.07.2020 г.
Участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype е заявил:
 г-н Александър Александров – изпълнителен директор на „Топлофикация
София“ ЕАД.
На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-605 от 13.07.2020 г.
относно заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-83 от 13.11.2019 г. за продължаване срока на
лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия, заявление с вх. № E-ЗЛРПД-84 от 13.11.2019 г. за продължаване срока на лицензия за производство на топлинна
енергия и заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-85 от 13.11.2019 г. за продължаване срока на
лицензия за пренос на топлинна енергия, подадени от „Топлофикация София“ ЕАД.
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Докладът, изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, Елена
Маринова, Ивайло Александров, Юлиана Ангелова, Цветанка Камбурова, Христина
Петрова, Йовка Велчева и Надежда Иванова, е приет с решение на КЕВР на закрито
заседание по т. 1 от Протокол № 160/16.07.2020 г. и публикуван на интернет страницата
на Комисията.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Моля за връзка с г-н Александров.
Служител от КЕВР потърси г-н Александър Александров за видео разговор чрез
програмата за съобщения Skype.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Добър ден, г-н Александров.
Александър Александров – изпълнителен директор на „Топлофикация
София“ ЕАД:
Добър ден, г-н Иванов, здравейте, дами и господа.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Здравейте и на тези, които са около Вас на заседателната маса. И се обръщам към
Вас, г-н Александров. Моля, изразете становището по доклада, който работната група на
Комисията изготви и Ви представи, свързан със заявлението за продължаване на срока на
действие на три лицензии – производство на електрическа и топлинна енергия, за
производство само на топлинна енергия и за пренос на топлинна енергия. Слушаме Ви, гн Александров.
Александър Александров – изпълнителен директор на „Топлофикация
София“ ЕАД:
Ръководството на „Топлофикация София“ ЕАД приема в пълния му обем и цялост
доклада такъв, какъвто е написан от КЕВР, и нямаме никакви забележки и възражения по
него.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-н Александров, за изразеното становище.
Обръщам се към колегите от Комисията. Имате ли въпроси или изказвания към
заявителя „Топлофикация София“ ЕАД? Не виждам. В такъв случай, както за Комисията,
така, разбира се, и за заявителя, искам да оповестя, че закрито заседание, на което
Комисията ще се произнесе с решение по заявлението за продължаване срока на трите
лицензии, ще се проведе на 13.08.2020 г., когато Комисията ще Ви информира
своевременно за приетите решения. Благодаря Ви за участието, г-н Александров, и моля,
останете на линия, защото и следващото открито заседание е свързано отново с
„Топлофикация София“ ЕАД.
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:
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Насрочва закрито заседание на 13.08.2020 г. за приемане на решение относно
заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-83 от 13.11.2019 г. за продължаване срока на лицензия за
производство на електрическа и топлинна енергия, заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-84 от
13.11.2019 г. за продължаване срока на лицензия за производство на топлинна енергия и
заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-85 от 13.11.2019 г. за продължаване срока на лицензия за
пренос на топлинна енергия, подадени от „Топлофикация София“ ЕАД.
Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № E-ЗЛР-ПД-83/16.07.2020 г. до
„Топлофикация София“ ЕАД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Г. Златев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Е. Харитонова)
.................................................
(Д. Кочков)

Протоколирал:
(А. Фикова - главен експерт)
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