ПРОТОКОЛ
№ 140
София, 24.06.2020 година
Днес, 24.06.2020 г. от 10:28 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, Ремзи Осман,
Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова и главният
секретар Росица Тоткова (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.
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 „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, за пряко и виртуално участие в откритото
заседание чрез програмата за съобщения Skype.
„ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо
на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-ПД-94/17.06.2020 г.
Откритото заседание е във връзка с доклад с вх. № Е-Дк-496 от 11.06.2020 г.
относно заявление с вх. № Е-13-12-10 от 30.12.2019 г. от „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД за
одобряване на бизнес план за периода 2021 г. - 2025 г.
Докладът, изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, Ивайло
Александров, Радослав Наков и Цветанка Камбурова, е приет с решение на КЕВР на
закрито заседание по т. 2 от Протокол № 126/16.06.2020 г. и публикуван на интернет
страницата на Комисията.
„ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД не е заявило пряко и виртуално участие в откритото
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заседание чрез програмата за съобщения Skype.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Както и в предния случай, когато разглеждахме на заседанието заявлението за
продължаване срока на лицензията на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за производство за
производство на електрическа енергия, така и тук при разглеждане на доклад свързан със
заявлението за одобряване на бизнес план на дружеството, за периода 2021 г. - 2025 г.,
няма заявено участие от страна на дружеството. В такъв случай, единственото, което
остава да направя, е да насроча закритото заседание, на което Комисията ще се произнесе
с решение по заявлението на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД за одобряване на бизнес план за
периода 2021 г. - 2025 г. за 02.07.2020 г.
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:
Насрочва закрито заседание на 02.07.2020 г. за приемане на решение относно
заявление с вх. № Е-13-12-10 от 30.12.2019 г. от „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД за
одобряване на бизнес план за периода 2021 г. - 2025 г.
Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-ПД-94/17.06.2020 г. до „ТЕЦ
Марица изток 2” ЕАД.
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