
      
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

   
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 

 

 

 
 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 3 
 

София, 11.01.2017 година 
 

 

Днес, 11.01.2017 г. от 10:00 ч. се проведе открито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от председателя доц. д-р 

Иван Н. Иванов. 
 

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Владко 

Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова и Валентин Петков, и Юлиян Митев – 

за главен секретар съгласно Заповед № З-ОХ-1/04.01.2017 г. (без право на глас).  

На заседанието присъстваха 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.  

 

„ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ” ЕАД е уведомено за провеждане на 

заседанието с писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-И-43/05.01.2017 г. и изпраща свои 

представители.  

На заседанието се явиха: 

 г-н Симо Симов – член на СД; 

 г-жа Илина Стефанова – ръководител на дирекция «Регулация». 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление от „ЕВН 

България Топлофикация” ЕАД за изменение на лицензия за производство на топлинна 

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

Маринова, Ивайло Александров,  Юлиана Ангелова, Цветанка Камбурова и Йовка 

Велчева, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 3 от протокол № 

1/04.01.2017 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 
  

Председателят запита представителите на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД 

запознати ли са с доклада и имат ли забележки по него. 

 

И. Стефанова: 

Преди всичко искам да Ви пожелая една много успешна и топла година с много 

позитивна енергия.  

Запознахме се с доклада, който е изготвен от работната група. Вие знаете, че ние 

сме в една процедура, която продължи малко по-дълго и която беше свързана с промяна в 

нашето заявление, тъй като в момента обсъждаме какъв точно да бъде видът на 
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изгражданата мощност, какви технологии да използваме, какви са прогнозите за развитие 

на топлинните товари в гр. Пловдив, поради което остана единствено необходимостта в 

момента да удължим настоящата лицензия за производство на топлина енергия, тъй като 

нейният срок изтича в края на тази година и е необходимо ние да имаме лицензия за 

следващите години, за да можем да извършваме нашето планиране. В тази връзка 

споделяме вижданията на работната група, приети и от Комисията в доклада, че 

изграждането на нови заместващи мощности, които ще покриват само върхови товари с 

работни часове не повече от 1000 ч., ще бъде икономически нецелесъобразно. Именно в 

тази връзка ние в момента извършваме обсъждане в Топлофикация как да продължим 

насетне. 

Не споделяме становището, че при изграждането на нови заместващи мощности 

ние попадаме в хипотезата на чл. 127, ал.2 от ЗЕ, тъй като общата топлинна инсталирана 

мощност на площадката на Централа ОЦ Юг ще бъде намалена. Ние не считаме, че имаме 

увеличение на топлинната мощност. Считаме, че при каквото и да е изграждане на 

съоръжения, те ще бъдат заместващи, а не нови съоръжения. Там ще се извърши една 

подмяна на сега съществуващите и вече, както и работната група установява, доста 

амортизирани съоръжения, които поетапно трябва да бъдат подменяни. И в тази връзка 

считаме, че периодът, за който Комисията е преценила да удължи нашата лицензия, а 

именно 5 г., не следва да е обвързан със състоянието на съоръженията към момента, а 

трябва да ни даде възможност за едно по-дългосрочно планиране и един по-дългосрочен 

хоризонт на нашата дейност, тъй като период от 5 г. в дружество, в което 

инвестиционният процес трае минимум 2 г., считаме за значително кратък. В тази връзка 

молим Комисията да преразгледа отново проекта на решение, в който планира издаване на 

лицензия само за 5-годишен период. Считаме, че за дружество като нашето, в което 

планирането и инвестициите са в един доста дългосрочен хоризонт, още повече самото 

откупуване на инвестиции се извършва също в такъв дългосрочен хоризонт, е необходимо 

ние да знаем, да имаме една по-голяма сигурност относно лицензионната ни дейност.  

Това са нашите бележки по доклада, които ще дадем и писмено. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря, г-жо Стефанова. Г-н Симов, имате ли нещо да добавите?  

 

С. Симов: 

Това, което г-жа Стефанова каза, че за нас е много важно да имаме възможност да 

направим инвестиция в подновяване на мощностите си. В момента това, което се случва 

при нас, е, че работим с тези съоръжения в тази сложна обстановка, но изпитваме 

затруднения със старите съоръжения. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

От страна на работната група, ще вземете ли отношение по изказването на г-жа 

Стефанова и на г-н Симов? Разбира се, след писменото представяне на становището на 

заявителя, ще изразите позицията си в доклада и проекта за решение, които ще бъдат 

гледани на закрито заседание на Комисията. 

 

И. Александров: 

По отношение на срока от 5 г., с който се удължава лицензията, той е свързан не 

толкова с инвестиционните намерения и сроковете по извършване на някакви инвестиции, 

а по-скоро с техническото състояние на наличните съоръжения. В този смисъл 

обвързването на срока с инвестициите не би било коректно. 

 

Председателят даде думата на членовете на Комисията. 

 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси към представителите на 

заявителя. 
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Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Обръщайки се към Вас, г-жо Стефанова и г-н Симов, апелирам буквално в 

рамките на следващите не повече от един, два дни да депозирате писменото си становище, 

за да може в обозрим срок, след седмица, да се гласува от Комисията решението по 

Вашето заявление. 

 

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 : 

 

1. Насрочва закрито заседание на 18.01.2017 г. за вземане на решение относно 

заявление от „ЕВН България Топлофикация” ЕАД за изменение на лицензия за 

производство на 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-43/05.01.2017 г. 

 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

          Ю.МИТЕВ 

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

 (В. Петков)     Съгласно Заповед № З-ОХ-1/04.01.2017 г. 

 

 

 

 


