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П Р О Т О К О Л 
 

№ 165 
  

София, 28.07.2015 година 
 

 

Днес, 28.07.2015 г. от 10:08 ч. се проведе открито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР), 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, Димитър Кочков и 

главният секретар Николай Георгиев (без право на глас). 

 

На заседанието присъстваха Ивайло Александров - началник на отдел «ЦРЛ - 

електропроизводство и топлоснабдяване» и експерти от 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 СОФИЯ” ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с 

писмо на КЕВР с изх.  № Е-ЗЛР-И-35/15.07.2015 г. и изпраща представители. 

На заседанието се явиха:  

 г-н Боян Паунов – директор на дирекция; 

 г-жа Галина Тодорова – директор на дирекция. 

 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление от 

„Топлофикация София” ЕАД за изменение на лицензия за производство на електрическа и 

топлинна енергия. Същият е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 4 от 

протокол № 143/14.07.2015 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Председателят запита представителите на „Топлофикация София” ЕАД запознати ли 

са с доклада и имат ли забележки по него. 

 

Б. Паунов: 

Поддържаме становището, изразено в доклада. Той е професионално изготвен и 

отразява вярното състояние на нещата. С изменение на лицензията и с въвеждане в 

експлоатация на турбогенератор №9 в ТЕЦ „София“ ще се постигнат всички критерии за 

високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия във 

връзка с Директива 2012/27/ЕС и Наредба № РД-16-267. Трябва да се има предвид, че тази 

топлофикационна турбина е една от най-съвременните в България, със съотношение 

топло/електро производство по-малко от 2. С въвеждането в експлоатация на тази турбина, 

освен че ще покрием всички критерии за високоефективно производство, това ще позволи 

да се намалят разходите по отношение на собствените нужди и ще рефлектира към 
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понижаване на цените на топлинната енергия за населението, от което ще бъдем по-

конкурентни спрямо цените на електрическата енергия. 

 

 

Председателят даде думата на работната група, изготвила доклада. 

 

 

И. Александров: 

Няма постъпили в работната група нови обстоятелства, свързани с преписката. 

Нямаме въпроси към заявителя. 

 

Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси към 

представителите на дружеството. 

 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси към представителите на 

„Топлофикация София” ЕАД.  

 

Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са изяснени 

пълно и всестранно и на основание чл. 47, ал. 1 от Правилник за дейността на КЕВР и на 

нейната администрация,   

 

Р Е Ш И : 

 

1. Насрочва закрито заседание на 28.08.2015 г. за вземане на решение по заявление 

от „Топлофикация София” ЕАД за изменение на лицензия за производство на електрическа 

и топлинна енергия. 

2. На дружеството да се изпрати уведомление за взетото решение с препоръчано 

писмо с обратна разписка. 

 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-И-35/15.07.2015 г.  

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

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

 (С. Тодорова)  

 

2. ................................................. 

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

          Н. ГЕОРГИЕВ 

4. ................................................. 

 (Г. Златев) 

 

5. ................................................ 

 (Е. Харитонова) 

 

6. ................................................. 

 (Д. Кочков) 


