ПРОТОКОЛ
№ 64
София, 18.04.2019 година
Днес, 18.04.2019 г. от 10:00 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 Светла Тодорова, Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Пенка Трендафилова
и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъства Ивайло Александров – началник на отдел „Цени и
лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия и
топлоснабдяване“.
Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са
налице правни пречки за провеждането му.
С писмо на КЕВР с изх. № Е-14-10-3/11.04.2019 г. „Топлофикация Казанлък“ АД
– в несъстоятелност е уведомено за провеждане на заседанието във връзка с разглеждане
на доклад с вх. № Е-Дк-195 от 04.04.2019 г. относно открито производство за
прекратяване на лицензия № Л-043-03 от 06.12.2000 г. за дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-044-05 от 06.12.2000 г. за дейността
„пренос на топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация Казанлък“ АД – в
несъстоятелност.
Докладът, изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, Елена
Маринова, Ивайло Александров, Юлиана Ангелова, Радослав Наков, Ана Иванова, Йовка
Велчева и Надежда Иванова, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 3 от
Протокол № 62/11.03.2019 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
В съответствие с процедурата за участие в заседанието е поканен синдикът на
„Топлофикация Казанлък“ АД – в несъстоятелност, а това е именно адв. Ванко Митев, на
когото е съобщена както датата, така и часът на заседанието. Г-н Митев не се е отзовал на
поканата. В такъв случай, след като заявителят няма представител, единствено остава да
оповестя, че закритото заседание, на което Комисията ще се произнесе с решение относно
производството за прекратяване на лицензия, ще се проведе на 09.05.2019 г. от 10:00 ч.
На основание чл. 47, ал. 1 от Правилника за дейността на КЕВР и на нейната
администрация, Комисията
РЕШИ:
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

Насрочва закрито заседание на 09.05.2019 г. от 10:00 ч. за вземане на решение
относно открито производство за прекратяване на лицензия № Л-043-03 от 06.12.2000 г. за
дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-044-05
от 06.12.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация
Казанлък“ АД – в несъстоятелност.
Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-14-10-3/11.04.2019 г. до
„Топлофикация Казанлък“ АД – в несъстоятелност.
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