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П Р О Т О К О Л 
 

№ 211 
 

София, 11.08.2022 година 

 

Днес, 11.08.2022 г. от 10:20 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. 3, 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 София“ ЕАД за присъствено или 

виртуално участие в откритото заседание чрез комуникационната платформа Microsoft 

Teams. 

 

„Топлофикация София“ ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо 

на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-И-1013/05.08.2022 г.  

 

Заявили участие в откритото заседание чрез комуникационната платформа 

Microsoft Teams са: 

 

 г-н Александър Александров – изпълнителен директор на „Топлофикация 

София“ ЕАД; 

 г-н Ивайло Епитропов – председател на Управителния съвет на 

„Топлофикация София“ ЕАД; 

 г-н Йордан Йорданов – главен инженер в „Топлофикация София“ ЕАД.  

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-1732 от 01.08.2022 г. 
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относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-1013 от 05.05.2022 г. от за изменение на лицензия за 

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

„Топлофикация София“ ЕАД. 

 

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

Маринова, Ивайло Александров, Радослав Наков, Диана Николкова и Йовка Велчева, е 

приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 3 от Протокол № 201 от 05.08.2022 г. 

и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Служител от КЕВР потърси представителите на „Топлофикация София“ ЕАД за 

видео разговор чрез комуникационната платформа Microsoft Teams. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Г-н Александров, здравейте!  

 

Александър Александров – изпълнителен директор на „Топлофикация 

София“ ЕАД:  
Здравейте, г-н Иванов! За мен е истинско удоволствие да се видим отново, макар и 

на камера.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря! Аз, разбира се, поздравявам и Вашите колеги, които са участници в 

откритото заседание. Г-н Александров, Вие знаете, че неизменният въпрос по време на 

откритото заседание, който задаваме към заявителя, в случая към Вас, г-н Александров, е: 

Приемате ли доклада на работната група, който е представен на Вас в указания срок? Този 

доклад всъщност касае Вашето заявление за изменение на лицензия за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“. Заповядайте, г-н Александров, 

слушаме Ви!  

 

Александър Александров – изпълнителен директор на „Топлофикация 

София“ ЕАД:  
 Директно искам да кажа, че приемаме абсолютно доклада, че това, което този 

доклад е една малка, но много положителна стъпка в развитието на „Топлофикация 

София“ ЕАД. Вие знаете, че промяната на тази лицензия е свързана с въвеждането на 

чисто ново съоръжение, което изградихме в последните две години и половина заедно със 

Сименс и с финансиране, осигурено от Фонд „Козлодуй” и подкрепата на Европейската 

банка, така че приемаме и подкрепяме на сто процента доклада. Радваме се и благодарим 

на Комисията за своевременната и бърза реакция, защото в подготовката на следващия 

сезон това съоръжение ще играе ключова роля при работата на ТЕЦ „София Изток“.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Много Ви благодаря, г-н Александров, както за оценката на доклада, така и за 

работата на колегите от работната група. Вероятно Вашите колеги, които присъстват на 

вашата заседателна маса се солидализират с Вашето мнение и нямат забележки. Така ли 

е? 

 

Александър Александров – изпълнителен директор на „Топлофикация 

София“ ЕАД:  
Разбира се. Точно така! 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви! Колеги, Вие имате ли въпроси към заявителя? Не. Единствено, г-н 
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Александров, вероятно ще Ви се обадя и ще поискам среща с Вас, свързана с бъдещите 

планове на „Топлофикация София“ ЕАД. Вероятно още в следващите дни.  

 

Александър Александров – изпълнителен директор на „Топлофикация 

София“ ЕАД:  
На разположение съм, г-н Иванов, по всяко време, особено за Вас! 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря! Желая Ви успешен ден на целия екип, който е там и изобщо на 

„Топлофикация София“ ЕАД.  

 

Александър Александров – изпълнителен директор на „Топлофикация 

София“ ЕАД:  
Успешна работа на Вас и на Комисията.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря! Преди да закрия заседанието да обявя, че закритото заседание, на което 

ние ще излезем с решение по заявлението на „Топлофикация София“ ЕАД, ще го 

проведем 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 

 

Р Е Ш И : 

 

Насрочва закрито заседание на 16.08.2022 г. за приемане на решение относно 

заявление с вх. № E-ЗЛР-И-1013 от 05.05.2022 г. от за изменение на лицензия за дейността 

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

ЕАД. 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-И-1013/05.08.2022 г. до 

„Топлофикация София“ 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 

 


