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ПРОТОКОЛ
№ 107
София, 30.05.2017 година
Днес, 30.05.2017 от 14:05 ч. се проведе открито заседание на Комисията за енергийно
и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Енергетика“, ръководено от председателя
доц. д-р Иван Н. Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър
Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова и главният секретар Росица Тоткова (без
право на глас).
На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, 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.
„Солвей Соди“ АД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с
изх. № Е-ЗЛР-Р-4/23.05.2017 г. и изпраща свои представители.
На заседанието се явиха:
 г-н Радослав Горанов – упълномощен представител;
 г-жа Теодора Борисова – упълномощен представител.
На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-4
от 17.02.2017 г. за одобряване на бизнес план на „Солвей Соди“ АД. Докладът, изготвен от
работна група в състав: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Ивайло Александров,
Юлиана Ангелова, Цветанка Камбурова, Йовка Велчева и Ели Алексиева, е приет с решение
на КЕВР на закрито заседание по т. 1 от протокол № 102/23.05.2017 г. и публикуван на
интернет страницата на Комисията.
Председателят запита представителите на „Солвей Соди“ АД запознати ли са с
доклада и имат ли забележки по него.
Р. Горанов – упълномощен представител:
Запознахме се с доклада, който е публикуван на интернет страницата на Комисията.
Отново нямаме възражения или предложения за изменение на съдържанието му. Считаме, че
са установени обстоятелствата, които са необходими за приемането на решение и одобряване
на бизнес плана на „Солвей Соди“ АД. Разбрахме, че е бил повдигнат въпрос относно
изменението на разходите на дружеството за последната година от бизнес периода, които
намаляват спрямо предходната: 2021 година спрямо 2020 година. Това се дължи на
обстоятелството, че е невъзможно към настоящия момент да се предвиди какви биха били
разходите за емисии на парникови газове, тъй като през 2021 година започва четвърти
период и впоследствие нямаме никаква яснота при какви показатели бихме могли да го
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прогнозираме.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
След като чухме г-н Горанов, обръщам се към работната група. Имате ли някакви
нови обстоятелства и факти, които трябва да бъдат отразени относно доклада?
И. Александров:
Няма. Всичко е изяснено.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
В такъв случай, като напомням отново, че при необходимост от предоставяне на
становище то трябва да бъде направено в днешния ден до максимум 16:30 часа, закривам
заседанието, при положение, че няма изказвания от страна на членовете на Комисията. Няма.
Насрочвам закрито заседание отново на 02.06.2017 г. от 10:05 часа, след като мине първото
заседание за което преди малко стана въпрос.
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:
1. Насрочва закрито заседание на 02.06.2017 г. за вземане на решение относно
заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-4 от 17.02.2017 г. за одобряване на бизнес план на „Солвей
Соди“ АД.
2. Дружеството да се уведоми за взетото решение.
Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Р-4/23.05.2017 г. до „Солвей Соди“ АД.
2. Пълномощно на Радослав Петков Горанов от Спирос Номикос – изпълнителен директор
на „Солвей Соди“ АД и „Девен“ АД.
3. Пълномощно на Теодора Михайлова Борисова от Спирос Номикос – изпълнителен
директор на „Солвей Соди“ АД и „Девен“ АД.
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