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П Р О Т О К О Л 
 

№ 37 
 

София, 18.02.2021 година 

 

Днес, 18.02.2021 г. от 10:12 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 Георги Добрев, Ремзи Осман, 

Владко Владимиров, Георги Златев, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова 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. 

 

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, с цел 

ограничаване на разпространението на коронавирус SARS-CoV-2 и недопускане на 

прекъсване на работата на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната 

администрация в резултат на разпространение на заболяването COVID – 19, за срока на 

обявената извънредна епидемична обстановка обществените обсъждания и откритите 

заседания се провеждат от разстояние, като се осигурява виртуално участие на 

заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката, с изключение 

на страните в административните производства, които могат да участват в откритите 

заседания присъствено. 

Предвид това, Комисията за енергийно и водно регулиране е поканила като страна 

по преписката лицата, представляващи „Топлофикация-Разград“ АД, за присъствено или 

виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.  

 

„Топлофикация-Разград“ АД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо 

на КЕВР с изх. № Е-14-16-15/12.02.2021 г.  

Участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype е заявил: 

 

• г-н Михаил Ковачев – изпълнителен директор на „Топлофикация-Разград“ 

АД 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-163 от 03.02.2021 г. 

относно заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-35 от 12.06.2020 г. за продължаване срока на 
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лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и заявление с 

вх. № E-ЗЛР-ПД-36 от 12.06.2020 г. за продължаване срока на лицензия за дейността 

„пренос на топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация-Разград“ АД. 

1.1. Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия; 

1.2. Лицензия за пренос на топлинна енергия. 

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

Маринова, Ивайло Александров, Радослав Наков, Диана Николкова, Христина Петрова, 

Надежда Иванова и Йовка Велчева, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 

1 от Протокол № 31/12.02.2021 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Отново се обръщам към г-н Михаил Ковачев - изпълнителен директор на 

„Топлофикация-Разград“ АД, който участва и в това второ открито заседание. Г-н 

Ковачев, моля да представите, какво е становището на ръководеното от Вас дружество 

„Топлофикация-Разград“ АД по изготвения доклад от работната група на Комисията. 

Заповядайте. 

 

Михаил Ковачев- изпълнителен директор на „Топлофикация-Разград“ АД: 

Ами то моето становище така до някъде се припокрива със становището по бизнес 

плана, като нали аз преди подчертах, че ние правим необходимото, да си изпълняваме 

лицензионните задължения, като съответно (то може би трябваше да го кажа за предното 

заседание), но ние успяваме да си събираме вземанията от топлинна енергия в доста добър 

размер, което ни позволява да поддържаме дейността, както и направената вноска за 

увеличаване на капитала, значи в този период ние не сме предвидили инвестиции към 

момента, а все пак това е бизнес план, защото ние в момента не сме осигурили финансов 

ресурс. Така или иначе, ако ние успеем да генерираме средства - собствени или заемни, 

по-скоро заемни, допълнително ние ще преразгледаме при възможност и инвестиционната 

си програма. Пак искам да подчертая, че всичко е въпрос на финансова възможност. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Ковачев. Да, имате ли още? Заповядайте.  

 

Михаил Ковачев- изпълнителен директор на „Топлофикация-Разград“ АД: 

Това е, което искам да кажа. Благодаря. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви. От работната група, отново искам да запитам. Има ли нови факти 

или данни, които изискват промяна? Не. Няма и желание за изказване от страна на 

членовете на работната група. От колегите комисари също не виждам. В такъв случай, г-

н Ковачев, и по повод на това Ваше заявление, Комисията, свиквам на закрито заседание 

на 24.02.2021 г., съответно след произнасяне от Комисията, ще бъдете своевременно 

уведомен. Благодаря за участието. 

 

Михаил Ковачев- изпълнителен директор на „Топлофикация-Разград“ АД: 

Благодаря и аз. 

  

 

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 

Р Е Ш И : 

 

Насрочва закрито заседание на 24.02.2021 г. за приемане на решение относно 

заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-35 от 12.06.2020 г. за продължаване срока на лицензия за 
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дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и заявление с вх. № E-

ЗЛР-ПД-36 от 12.06.2020 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на 

топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация-Разград“ АД. 

 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-14-16-15/12.02.2021 г. до 

„Топлофикация-Разград“ АД. 
 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (Г. Добрев) 

 

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

 (Р. Осман) 

  

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

 Р. ТОТКОВА 

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

 (Д. Кочков) 

 

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

 (П. Трендафилова)   

 

 

 

 

Протоколирал: 

 (И. Зашева - главен експерт) 


