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П Р О Т О К О Л 
 

№ 53 
 

София, 17.03.2021 година 

 

Днес, 17.03.2021 г. от 10:02 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 Георги Добрев, Ремзи Осман, 

Александър Йорданов, Георги Златев и Ю. Митев – за главен секретар, съгласно Заповед 

№207 от 11.03.2021 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. 

 

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 „Уинд Форс БГ“ ЕООД, за присъствено или 

виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.  

 

 „Уинд Форс БГ“ ЕООД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на 

КЕВР с изх. № Е-13-153-6/11.03.2021 г.  

Заявил участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype е: 

• г-жа Лена Софрониева – счетоводител в „Уинд Форс БГ“ ЕООД, 

упълномощена от г-н Иван Тихов – управител на дружеството. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-272 от 05.03.2021 г. 

относно заявление с вх. № Е-13-153-6 от 19.10.2020 г. от „Уинд Форс БГ“ ЕООД за 

одобряване на бизнес план за периода 2021 г. – 2025 г. 
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Докладът, изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, Ивайло 

Александров, Юлиана Ангелова, Радослав Наков и Диана Николкова, е приет с решение 

на КЕВР на закрито заседание по т. 1 от Протокол № 51/11.03.2021 г. и публикуван на 

интернет страницата на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Моля, осъществете връзката по канала за комуникации Skype с представителя на 

„Уинд Форс БГ“ ЕООД. 

 

Служител от КЕВР потърси представителя на  „Уинд Форс БГ“ ЕООД за видео 

разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Здравейте, г-жо Софрониева. Дали ме чувате? Ние не Ви чуваме Вас. Не, няма звук. 

 

Лена Софрониева – счетоводител в „Уинд Форс БГ“ ЕООД: 

Чуваме ли се? 

 

Р. Осман: 

Чува се, слабо е. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Говорете, за да чуем... Да, вече се чува, ако може микрофонът да е близко до Вас. 

Г-жо Софрониева, очакваме да ни кажете становището на дружеството, което в момента 

представлявате пред нас - „Уинд Форс БГ“ ЕООД. Становище по отношение на 

изготвения доклад, който е свързан с одобряване на бизнес плана на дружеството за 

периода 2021 до 2025 г. Заповядайте.  

 

Лена Софрониева – счетоводител в „Уинд Форс БГ“ ЕООД: 

Нашето дружество иска да каже, че приема доклада, така както е изготвен, и няма 

възражения. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви. Дружеството приема без забележки доклада. Няма възражения. 

Обръщам се към работната група. Има ли нови факти, данни и обстоятелства, които 

изискват да бъдат отчетени, г-н Младеновски?  

 

П. Младеновски: 

Няма настъпили такива, г-н Председател. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Няма такива. Колеги, Вие имате ли въпроси или изказвания? Не виждам. В такъв 

случай, като Ви благодаря, г-жо Софрониева, за изразеното становище, искам да обявя, че 

закритото заседание, на което КЕВР ще излезе с решение по отношение на бизнес плана 

на „Уинд Форс БГ“ ЕООД за периода 2021 – 2025 г., за 30.03.2021 г., след което за 

решението ще бъдете своевременно уведомени. 

Останете на линия, поради това че следващото заседание, което е открито 

заседание, е свързано отново с дружеството „Уинд Форс БГ“ ЕООД.  

Колеги, закривам първото заседание. 

 

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 30.03.2021 г. за приемане на решение относно 

заявление с вх. № Е-13-153-6 от 19.10.2020 г. от „Уинд Форс БГ“ ЕООД за одобряване на 

бизнес план за периода 2021 г. – 2025 г. 

 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-13-153-6/11.03.2021 г. г. до „Уинд 

Форс БГ“ ЕООД; 

2. Пълномощно на г-жа Лена Софрониева от г-н Иван Тихов – управител на „Уинд 

Форс БГ“ ЕООД (копие). 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                 ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 
 (Г. Добрев) 

 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (Г. Златев)  

 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  
          Ю. МИТЕВ 

    (съгласно Заповед №207 от 11.03.2021 г.) 
 

 

 

 

Протоколирал: 

 (А. Фикова - главен експерт) 


