ПРОТОКОЛ
№ 49
София, 26.02.2020 година
Днес, 26.02.2020 г. от 10:10 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
Юлиян Митев – за главен секретар, съгласно Заповед № 118/18.02.2020 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.
Заседанието се отразяваше от представители на средствата за масова информация.
Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са
налице правни пречки за провеждането му.
„ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА” ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието
с писмо на КЕВР с изх. № Е-14-53-2/20.02.2020 г. и изпраща свой представител.
На заседанието се яви:
 г-н Денислав Денчев – генерален директор на „Веолия Енерджи Варна” ЕАД.
На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-157 от 13.02.2020 г.
относно бизнес план на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД, гр. Варна, за периода 2020 - 2024 г.
Докладът, изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, Ивайло
Александров, Юлиана Ангелова, Петя Георгиева, Христина Петрова, е приет с решение на
КЕВР на закрито заседание по т. 2 от Протокол № 44/20.02.2020 г. и публикуван на
интернет страницата на Комисията.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Отново се обръщам към Вас, г-н Денчев, да изразите отношение по изготвения
доклад.
Д. Денчев – генерален директор на „Веолия Енерджи Варна” ЕАД:
„Веолия Енерджи Варна" ЕАД се запозна и с този доклад, изготвен от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“. Нямаме възражения във връзка с направените
изводи за финансовите възможности на „Веолия Енерджи Варна" ЕАД да осъществява
лицензионните дейности. Благодаря Ви.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
И аз Ви благодаря. Г-н Младеновски.
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П. Младеновски:
И по това административно производство, свързано с "Веолия Енерджи Варна"
ЕАД, няма настъпили нови факти и обстоятелства, които да променят вече изложените в
доклада изводи.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Благодаря. Закритото заседание, на което ще се произнесем с решение (КЕВР), ще
се проведе на 05.03.2020 г. от 10:00 ч. Комисията ще се произнесе с решение в състав
„Енергетика“.
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 05.03.2020 г. от 10:00 часа за вземане на решение
относно одобряване на бизнес план на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД, гр. Варна, за
периода 2020 - 2024 г.
Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-14-53-2/20.02.2020 г. до "Веолия
Енерджи Варна" ЕАД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Р. Осман)
.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

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

Ю. МИТЕВ
(съгласно Заповед № 118/18.02.2020 г.)

.................................................
(Е. Харитонова)

Протоколирал:
(А. Фикова - главен експерт)
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