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П Р О Т О К О Л 

 

№ 151 
 

София, 11.09.2019 година 

 

Днес, 11.09.2019 г. от 10:05 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, 

Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка 

Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

 

 На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“, И. Александров – началник на отдел „Цени и 

лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“ и експерти на 

КЕВР. 

 

Заседанието се отразяваше от представители на средствата за масова информация. 

 

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

налице правни пречки за провеждането му. 
 

„Топлофикация - Габрово“ ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с 

писмо на КЕВР с изх. № Е-14-11-15/04.09.2019 г. и изпраща свой представител. 

На заседанието се яви: 

 г-н Петър Пильонов – заместник-изпълнителен директор на „Топлофикация – 

Габрово“ ЕАД. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-566 от 29.08.2019 г. 

относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-52 от 08.07.2019 г. за изменение/допълнение на 

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

„Топлофикация - Габрово“ ЕАД. 
 

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

Маринова, Ивайло Александров, Георги Петров, Радослав Наков, Петя Георгиева, Йовка 

Велчева и Надежда Иванова, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 3 от 

Протокол № 147/04.09.2019 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 
 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Г-н Пильонов, в съответствие с Правилата за работа на Комисията Вие сте 

информиран навреме, представен Ви е доклада. Днес на откритото заседание очакваме 

становището на „Топлофикация - Габрово“ ЕАД по изпратените документи.   

 

Петър Пильонов – заместник-изпълнителен директор на „Топлофикация – 

Габрово“ ЕАД: 

Причината, поради която ние искаме това допълнение на лицензията е, че втора 

турбина, която е спомената в заявлението, е била в ползваните агрегати на дружеството, 
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но предишното ръководство я е извело от експлоатация, което ние считаме, че е било 

неразумно тогава. Така са оставили дружеството без резервна мощност. Ние предвиждаме 

да правим основен ремонт на трета турбина. Затова ни е нужно да имаме в лицензията 

заместваща мощност, ако ремонтът бъде в по-голям обхват от време.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря! Това ли е становището? Представено ли е писмено? 

 

Петър Пильонов – заместник-изпълнителен директор на „Топлофикация – 

Габрово“ ЕАД: 

Не.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Обръщам се към работната група. Някой от Вас ще вземе ли отношение?  

 

П. Младеновски: 

Работната група поддържа изводите в представения доклад. Няма настъпили нови 

факти и обстоятелства, които да ги променят към момента.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря. Колеги, Вие имате ли въпроси към г-н Пильонов, с други думи: към 

„Топлофикация – Габрово“? Това, което Вие изразихте е нормално да бъде писмено 

представено в Комисията.  

 

Петър Пильонов – заместник-изпълнителен директор на „Топлофикация – 

Габрово“ ЕАД: 

Има го в самото заявление.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Това е важно. Аз отначало не Ви разбрах.  

 

Петър Пильонов – заместник-изпълнителен директор на „Топлофикация – 

Габрово“ ЕАД: 

В самото заявление го подадохме. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Чудесно! Колеги, преди да закрия това заседание искам да насроча закритото 

заседание, с което ще излезем с решение относно заявлението на „Топлофикация – 

Габрово“ ЕАД за изменение/допълнение на лицензия за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“, за 19.09.2019 г. от 10:00 часа. Ще бъдете веднага 

уведомен, за да си получите това допълнение.  
 

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 19.09.2019 г. от 10:00 ч. за вземане на решение 

относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-52 от 08.07.2019 г. за изменение/допълнение на 

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

„Топлофикация - Габрово“ ЕАД. 
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Приложения: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-14-11-15/04.09.2019 г. до 

„Топлофикация – Габрово“ ЕАД. 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Д. Кочков) 

 

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

 (П. Трендафилова) 

 

 
Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 

 
 


