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ПРОТОКОЛ
№ 209
София, 11.08.2022 година
Днес, 11.08.2022 г. от 10:03 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, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха Р. Наков – за началник на отдел „Цени и лицензии:
електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“ (съгласно Заповед № 870
от 05.08.2022 г.) 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 № 201 от 05.08.2022 г., т. 1, е осигурена и
възможност за дистанционно участие чрез комуникационната платформа Microsoft Teams.
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 комуникационната платформа Microsoft
Teams.
„Топлофикация-Разград“ АД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо
на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-ПД-32/05.08.2022 г.
Заявил участие в откритото заседание чрез комуникационната платформа Microsoft
Teams е:


г-н Борис Борисов – представител на „Топлофикация-Разград“ АД.

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-1736 от 01.08.2022 г.
относно заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-32 от 23.03.2022 г. за продължаване срока на
лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“и заявление с
вх. № E-ЗЛР-ПД-28 от 23.03.2022 г. за продължаване срока на лицензия за дейността
„пренос на топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация-Разград“ АД.
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Докладът, изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, Елена
Маринова, Ивайло Александров, Радослав Наков, Диана Николкова и Надежда Иванова, е
приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 1 от Протокол № 201 от 05.08.2022 г.
и публикуван на интернет страницата на Комисията.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
От страна на „Топлофикация-Разград“ АД е подадено името на г-н Борис Борисов,
който ще представлява „Топлофикация-Разград“ АД в откритото заседание. Моля, връзка
с г-н Борисов, ако е на линия.
Служител от КЕВР потърси представителя на „Топлофикация-Разград“ АД за
видео разговор чрез комуникационната платформа Microsoft Teams, но такава не беше
осъществена.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Не може ли по телефона да го включите? Ние не можем да чакаме прекалено
много.
Служител от КЕВР осъществи връзка по телефона с представителя на
„Топлофикация-Разград“ АД.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Г-н Борисов, чувате ли ме?
Лоша връзка.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Спрете за секунда, г-н Борисов. Г-н Борисов, чувате ли ме?
Борис Борисов – представител на „Топлофикация-Разград“ АД:
Да, чувам Ви!
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Ако обичате, представете становището на „Топлофикация-Разград“ АД, която Вие
представлявате в днешното открито заседание относно изготвения доклад от работната
група на Комисията.
Борис Борисов – представител на „Топлофикация-Разград“ АД:
За съжаление нищо не разбрах, но ако Вие ме чувате добре, имам възможност да
изкажа позицията на „Топлофикация-Разград“ АД.
Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги,
Представихме писмено становище по публикувания доклад на дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ и дирекция „Правна“. Напълно сме съгласни с
констатациите, направени в доклада и споделяме мнението, че „Топлофикация-Разград“
АД притежава технически съоръжения, материални и човешки ресурси да продължи
лицензията за която кандидатства. Мотивите ни да кандидатстваме за една година
продължение на лицензията са сложната икономическа и политическа обстановка, в която
се намираме и освен това работим по стратегия за устойчиво развитие, която да ни
гарантира финансова стабилност чрез успешен бизнес модел. В края на своето изказване
бих искал да благодаря на колегите, работили по нашата лицензия. С това приключвам
изказването си. Имате представено писмено становище на „Топлофикация-Разград“ АД.
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Благодаря Ви!
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
И аз Ви благодаря, г-н Борисов. Съжалявам, че не можахме своевременно в 10:00
часа да се осъществи връзката с Вас. Благодаря Ви за участието и от името на Комисията
Ви желая ползотворен ден.
Борис Борисов – представител на „Топлофикация-Разград“ АД:
Благодаря! И на Вас Ви желая успешен ден!
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Колеги, чухте становището на заявителя по отношение на доклада. То е изцяло
положително, дори е придружено с добри думи към работата на работната група. С това,
ако няма изказвания от страна на членовете на Комисията и въпроси към заявителя,
виждам, че няма, закривам заседанието. Преди това искам да насроча закрито заседание,
на което Комисията ще излезе с решение относно продължаване на срока на лицензията за
дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и заявление за
продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“ от
„Топлофикация-Разград“ АД, на 16.08.2022 г.
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 16.08.2022 г. за приемане на решение относно
заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-32 от 23.03.2022 г. за продължаване срока на лицензия за
дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“и заявление с вх. № E-ЗЛРПД-28 от 23.03.2022 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-ЗЛР-ПД-32/05.08.2022 г. до
„Топлофикация-Разград“ АД.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
А. Йорданов
.................................................
Б. Голубарев
.................................................
П. Трендафилова

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
РОСИЦА ТОТКОВА

Протоколирал:
Н. Косев - главен експерт
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