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П Р О Т О К О Л 
 

№ 210 
 

София, 11.08.2022 година 

 

Днес, 11.08.2022 г. от 10:10 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. 2, 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 - Сливен - инж. Ангел Ангелов“ 

ЕАД за присъствено или виртуално участие в откритото заседание чрез комуникационната 

платформа Microsoft Teams. 

 

„Топлофикация - Сливен - инж. Ангел Ангелов“ ЕАД е уведомено за 

провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-И-29/05.08.2022 г.  

 

Заявил участие в откритото заседание чрез комуникационната платформа Microsoft 

Teams е: 

 

 г-н Павлин Костов – изпълнителен директор на „Топлофикация - Сливен - 

инж. Ангел Ангелов“ ЕАД. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-1735 от 01.08.2022 г. 

относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-29 от 24.03.2022 г. за изменение на лицензия за 

дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, подадено от 

„Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД. 

http://www.dker.bg/
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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. 2 от Протокол № 201 от 05.08.2022 г. 

и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

От страна на заявителя, след като е бил своевременно известен и е разполагал с 

доклада, за да се запознае с него, са ни представили името на инж. Павлин Костов. Това е 

всъщност изпълнителният директор на „Топлофикация - Сливен - инж. Ангел Ангелов“ 

ЕАД, който ще ни представи становището на ръководеното от него дружество по 

отношение на доклада на работната група.  

 

Служител от КЕВР потърси представителя на „Топлофикация - Сливен - инж. 

Ангел Ангелов“ ЕАД за видео разговор чрез комуникационната платформа Microsoft 

Teams. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

 Г-н Костов, предполагам, че ме чувате! Чувате ли ме? 

 

Павлин Костов – изпълнителен директор на „Топлофикация - Сливен - инж. 

Ангел Ангелов“ ЕАД: 

Здравейте! Чувам Ви! Вие дали ме чувате?  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Чувам Ви много добре и Ви виждам. Вие знаете каква е процедурата. Очакваме от 

Вас да ни съобщите становището на „Топлофикация - Сливен - инж. Ангел Ангелов“ ЕАД 

по изготвения от работната група към Комисията за енергийно и водно регулиране 

доклад. Заповядайте! Имате думата! Очакваме Вашето становище да ни го съобщите, г-н 

Костов.  

 

Павлин Костов – изпълнителен директор на „Топлофикация - Сливен - инж. 

Ангел Ангелов“ ЕАД: 

 Извинете! Имам проблем с връзката. Не Ви виждам, макар че Ви чувам. Има 

някакъв проблем, който вероятно е при мен.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

И аз мисля, че е при Вас, защото ние провеждаме заседания с много участници и 

само при някои от тях, както в във Вашия случай, се получава проблем.  

 

Павлин Костов – изпълнителен директор на „Топлофикация - Сливен - инж. 

Ангел Ангелов“ ЕАД: 

Лоша връзка… 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

За съжаление, реално нищо не можахме да разберем от това, което ни казахте! 

Вашето изказване беше накъсано. Не знам дали може да повторите и да разберем дали в 

крайна сметка имате забележки по отношение на изготвения доклад.  

 

Павлин Костов – изпълнителен директор на „Топлофикация - Сливен - инж. 

Ангел Ангелов“ ЕАД: 

Не, нямаме забележки по изготвения доклад. Връзката е очевидно лоша. И аз лошо 
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Ви чувам.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Г-н Костов, в крайна сметка както аз, така и членовете на Комисията разбрахме 

най-важното – че нямате забележки към изготвения доклад. За съжаление, поради лошата 

връзка няма смисъл да продължи Вашето изказване, освен ако Вие писмено не ни 

представите Ваше становище, на което имате право. Докато сте на линия искам да 

оповестя преди закриване на заседанието, че насрочвам закритото заседание, на което ще 

се произнесе Комисията за енергийно и водно регулиране с решение относно изменението 

на лицензията за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ на 

„Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД на 16.08.2022 г., след което ще бъдете 

своевременно уведомен.  

 

Павлин Костов – изпълнителен директор на „Топлофикация - Сливен - инж. 

Ангел Ангелов“ ЕАД: 

 Благодаря Ви! Още веднъж повтарям пред Вас и колегите, че нямам забележки по 

изготвеното становище. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви и аз! Желая Ви успешен ден от името на Комисията! 

 

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 16.08.2022 г. за приемане на решение относно 

заявление с вх. № E-ЗЛР-И-29 от 24.03.2022 г. за изменение на лицензия за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“, подадено от „Топлофикация-Сливен-

инж. Ангел Ангелов“ ЕАД. 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-И-29/05.08.2022 г. до 

„Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД. 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

  А. Йорданов 

 

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

  Б. Голубарев      ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

.................................................                 РОСИЦА ТОТКОВА 

  П. Трендафилова 

 

         
Протоколирал: 

 

 Н. Косев - главен експерт 


