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П Р О Т О К О Л 
 

№ 270 
 

София, 04.10.2022 година 

 

Днес, 04.10.2022 г. от 10:15 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 Александър Йорданов, Благой 

Голубарев и Юлиян Митев – за главен секретар, съгласно Заповед № 1067 от 28.09.2022 г. 

(без право на глас). 

 

На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“, М. Трифонов – началник на отдел „Цени и 

лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“ и експерти на КЕВР. 

Заседанието беше излъчено в реално време чрез интернет страницата на 

Комисията.  

 

Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че има 

кворум и не са налице правни пречки за провеждането му. 

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 256 от 27.09.2022 г., т. 5, е осигурена и 

възможност за дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype. 

 

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

по преписката лицата, представляващи „ЕОН България“ ЕООД, за присъствено или 

виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.  

 

„ЕОН България“ ЕООД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на 

КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-1076/27.09.2022 г. и изпраща свои представители. 

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

• г-жа Мария Димитрова – прокурист на „ЕОН България“ ЕООД. 

На заседанието се яви: 

• г-жа Офелия Славкова – упълномощено лице на „ЕОН България“ ЕООД. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад вх. № Е-Дк-1873 от 15.09.2022 г. 

относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1076 от 16.08.2022 г. за издаване на лицензия за 
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дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен 

обект, подадено от „ЕОН България“ ЕООД. 

 

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

Маринова, Ивайло Александров, Радослав Наков, Ана Иванова, Петя Георгиева, 

Радостина Методиева и Светослава Маринова, е приет с решение на КЕВР на закрито 

заседание по т. 5 от Протокол № № 256 от 27.09.2022 г. и публикуван на интернет 

страницата на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Обръщам се към Вас, г-жо Славкова. Г-жа Димитрова ли ще изрази становище или 

Вие по изготвения доклад? Как ще процедираме? 

 

О. Славкова - упълномощено лице на „ЕОН България“ ЕООД: 

И двете сме на линия, така че бихме могли и двете да се включим. Аз съм тук, мога 

да се включа, ако има нещо допълнително… 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Добре. Да включим г-жа Димитрова, така ли? Ако обичате, връзка с г-жа 

Димитрова. Ако не, Вие ще изразите становището на дружеството. 

 

О. Славкова - упълномощено лице на „ЕОН България“ ЕООД: 

Добре, аз съм на линия, да. 

 

Служител от КЕВР потърси М. Димитрова - прокурист на „ЕОН България“ 

ЕООД за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Здравейте, г-жо Димитрова.  

 

М. Димитрова – прокурист на „ЕОН България“ ЕООД: 

Здравейте. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Дружеството „ЕОН България“ ЕООД, във Ваше лице и в лицето на г-жа Славкова, 

взима участие в днешното открито заседание. Моля Ви да изразите становище по 

изготвения от работната група на Комисията доклад, с който сте запозната. 

 

М. Димитрова – прокурист на „ЕОН България“ ЕООД: 

Добър ден, първо, на Вас, г-н Председател, на членове и на работната група. 

Запознахме се с доклада и го приемаме. Нямаме възражения по него. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Без забележки? 

 

М. Димитрова – прокурист на „ЕОН България“ ЕООД: 

Да. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви за изказаното становище. Сега, г-жо Славкова, Вие имате ли нещо да 

добавите? 
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О. Славкова - упълномощено лице на „ЕОН България“ ЕООД: 

Аз също искам да благодаря от името на екипа на ЕОН за работата на Комисията, 

да Ви поздравя и Вас, и от името на целия екип потвърждаваме изказаното … 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Положителната оценка за доклада. 

 

О. Славкова - упълномощено лице на „ЕОН България“ ЕООД: 

Да, и нямаме забележки. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Аз Ви благодаря за тази оценки и това становище. И се обръщам към работната 

група. Г-н Младеновски, слушаме Ви, има ли нещо, което трябва да бъде отразено като 

нови факти, данни и обстоятелства? 

 

П. Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и 

топлоенергетика“: 

Няма настъпили нови факти и обстоятелства, които да променят изводите, 

направени в доклада на работната група. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Младеновски. Колеги, не виждам и от Ваша страна желание за 

въпроси към г-жа Славкова или г-жа Димитрова. В такъв случай… 

 

М. Димитрова – прокурист на „ЕОН България“ ЕООД: 

Извинявам се, аз… 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Разбира се, заповядайте. 

 

М. Димитрова – прокурист на „ЕОН България“ ЕООД: 

Относно новите факти, сутринта входирахме в деловодството на Комисията една 

декларация относно промяна в начина на финансиране на проекта. Предполагам, че 

своевременно ще се запознае работната група с декларацията. Така че смятам, че следва да 

се отбележи като някакво ново обстоятелство.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-жо Димитрова, всъщност г-н Младеновски заяви, че няма към 

момента, защото Вие сте входирали днес и даже все още не е минало през моя подпис за 

разпределение… 

 

М. Димитрова – прокурист на „ЕОН България“ ЕООД: 

Точно така. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

… Вашето ново становище. То е като декларация, казахте, така ли? 

 

М. Димитрова – прокурист на „ЕОН България“ ЕООД: 

Да. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 
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Което ще бъде предоставено, разбира се, на работната група. По този повод именно 

искам да отбележа, че все пак има време до закритото заседание, на което Комисията ще 

се произнесе с решение по Вашето заявление. Закритото заседание ще се проведе на 

12.10.2022 г., когато наистина ние ще се произнесем с решение по заявлението на „ЕОН 

България“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа 

енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект.  

Впрочем тази декларация от Комисията ли Ви беше изискана или Вие допълвате 

като допълнение към представените от Вас документи? 

 

М. Димитрова – прокурист на „ЕОН България“ ЕООД: 

Допълваме. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Допълвате, да, благодаря Ви. Да, заповядайте, г-н Младеновски, имате думата. 

 

П. Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и 

топлоенергетика“: 

Само искам да вметна, че може би постъпилата информация е във връзка със 

забележката, която беше по време на доклада на работната група, отправена от г-н 

Йорданов, относно начина на финансиране на проекта. Така че беше изпратено и писмо на 

дружеството на 28-ми или 29-ти, с което се изиска допълнителна информация. Може би 

тази информация се съдържа в представеното допълнение към заявлението, което ще бъде 

отразено при финалното решение, което ще бъде представено пред Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Младеновски. Г-жо Димитрова и Вие, г-жо Славкова, чухте, ще 

бъде разгледана Вашата декларация и ще бъде допълнена при необходимост 

обяснителната записка, която ще бъде към решението за издаване на лицензия на 

дружеството. 

Ако няма други въпроси, Ви благодаря на Вас, г-жо Димитрова, и на Вас, г-жо 

Славкова, за участието в днешното заседание. 

 

М. Димитрова – прокурист на „ЕОН България“ ЕООД: 

И аз Ви благодаря. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

И успешен ден на двете от името на Комисията. Колеги, закривам това пето за деня 

открито 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 

 

Р Е Ш И : 

 

Насрочва закрито заседание на 12.10.2022 г. за приемане на решение относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1076 от 16.08.2022 г. за издаване на лицензия за дейността 

„производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, 

подадено от „ЕОН България“ ЕООД. 
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Приложения: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-1076/27.09.2022 г. до „ЕОН 

България“ ЕООД; 

2. Пълномощно на Офелия Стефанова Славкова, упълномощено лице. 

 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 А. Йорданов 

 

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

 Б. Голубарев     

 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

 
   ЮЛИЯН МИТЕВ 

                                     (Съгласно Заповед № 1067 от 28.09.2022 г.) 

 

 

 

 
Протоколирал: 

 А. Фикова - главен експерт 


