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П Р О Т О К О Л 
 

№ 303 
 

София, 10.11.2022 година 

 

Днес, 10.11.2022 г. от 10:01 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, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова 

(без право на глас).  

 

На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“, Б. Паунов – и. д. началник на отдел „Цени и 

лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“ 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 № 296 от 02.11.2022 г., т. 2, 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 „Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД, за 

присъствено или виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения 

Skype.  

 

„Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД е уведомено за провеждане на 

заседанието с писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-ПД-1010/02.11.2022 г. 

 

На заседанито се яви:  

• г-н Борислав Борисов – управител на „Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ 

ЕООД. 
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На откритото заседание е разгледан доклад с вх. № Е-Дк-2015 от 28.10.2022 г. 

относно заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-1010 от 05.05.2022 г. за продължаване срока на 

лицензия за производство на електрическа енергия, подадено от „Сентрал Хидроелектрик 

дьо Булгари“ ЕООД. 

 

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

Маринова, Ивайло Александров, Радослав Наков, Петя Георгиева и Светослава Иванова, е 

приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 2 от Протокол № 296 от 02.11.2022 г. 

и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

В хода на откритото заседание ще чуем становището на дружеството заявител 

„Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД, което становище ще бъде представено от г-

н Борислав Борисов, който е управител на дружеството. Здравейте, г-н Борисов. Моля Ви 

да представите какво е Вашето становище по изготвения доклад, който е относно Вашето 

заявление за продължаване срока на лицензията. 

   

Борислав Борисов – управител на „Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ 

ЕООД: 

Добър ден на всички! Внимателно прегледахме доклада от Комисията. Нашето 

становище е следното:  

В тези смутни времена, които са в днешно време от политическа гледна точка, сме 

приятно изненадани за бързата и адекватна реакция на Комисията. Наистина сме много 

доволни, че Комисията си свърши работата професионално, бързо и ние нямаме никакви 

забележки по доклада. В доклада е описано състоянието на дружеството, намеренията на 

дружеството. Уверяваме Комисията, че „Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД 

разбира своята важна позиция в хидротехническата система за снабдяване на София с 

питейна вода и най-вече целта на дружеството, която основно е да регулира безопасно 

регулирането на водата в язовир „Искър“. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря! Благодаря Ви, г-н Борисов. Благодаря за оценката, която давате за 

работата на Комисията. Тя действително е такава, говоря за работата в Комисията, защото 

най-важното достижение, което сме постигнали, това е независимостта в работата на 

Комисията и нашата работа почива изцяло на професионализма и разбира се моралните 

качества на служителите. 

 

Борислав Борисов – управител на „Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ 

ЕООД: 

В този доклад се доказва това нещо. Определено! 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря! Обръщам се към работната група. Г-н Младеновски, има ли някакви 

нови факти и обстоятелства, които по принцип трябва да бъдат заложени в документите? 

 

П. Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и 

топлоенергетика“: 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на Комисията, уважаеми г-н 

Борисов, няма настъпили нови факти и обстоятелства, които да променят изводите, 

изложени вече от работната група в доклада. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 
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Благодаря Ви, г-н Младеновски! Колеги, имате ли въпроси или изказвания? Не 

виждам! Г-н Борисов, за Вас, както, разбира се, и за участващите членове от Комисията и 

администрацията, обявявам, че насрочвам закритото заседание, на което Комисията ще се 

произнесе с решение по повод на заявлението на „Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ 

ЕООД за 17.11.2022 г. Искрено се надявам да продължите да работите в съответствие с 

лицензията, защото Вие управлявате две от водноелектрическите централи, които правят 

историята на енергетиката на България. Знаете, говоря за „Кокаляне“ и за „Пасарел“. 

 

Борислав Борисов – управител на „Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ 

ЕООД: 

Благодаря Ви! 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Успешен ден Ви желая, а ние, колеги, продължаваме с второто 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 17.11.2022 г. за приемане на решение относно 

заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-1010 от 05.05.2022 г. за продължаване срока на лицензия за 

производство на електрическа енергия, подадено от „Сентрал Хидроелектрик дьо 

Булгари“ ЕООД. 

 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-ПД-1010/02.11.2022 г. до 

„Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД. 
 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

  А. Йорданов 

 

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

  Б. Голубарев   

 

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

Д. Кочков 

РОСИЦА ТОТКОВА 

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

 П. Трендафилова 

     
 

Протоколирал: 

 И. Зашева - главен експерт 

 


