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П Р О Т О К О Л 
 

№ 71 
  

София, 29.04.2015 година 
 

 

Днес, 29.04.2015 г. от 11:15 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, Ремзи Осман 

Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин 

Петков, Димитър Кочков и главният секретар Николай Георгиев (без право на глас). 

На заседанието присъстваха И. Александров – началник отдел "Ценово регулиране и 

лицензии - 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. 

 

„ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ” ЕАД е уведомено за провеждане на 

заседанието с писмо на КЕВР с изх.  № Е-14-49-14/22.04.2015 г. и изпраща представители. 

На заседанието се явиха:  

 г-жа Илина Стефанова – ръководител „Регулация“; 

 г-н Борислав Аршинков – финансист. 
 

На откритото заседание беше разгледан доклад относно бизнес план на „ЕВН 

България Топлофикация” ЕАД, гр. Пловдив за периода 2015 г. - 2019. Същият е приет с 

решение на КЕВР на закрито заседание по т. 3 от протокол № 64/22.04.2015 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: 

В срок, според изискванията на нормативната уредба, сме подали нов петгодишен 

бизнес план на дружеството, тъй като старият беше одобрен до края на 2014 г. Видно от 

доклада, Комисията възприема всички наши предложения. Обръщам внимание, че вътре в 

самия бизнес план сме заложили и изграждането на тази заместваща мощност, което в 

случая очевидно е одобрено от Комисията, тъй като по самата инвестиция, предвидена в 

бизнес плана, няма никакви коментари. От наша страна се надяваме да сте го прочели, 

разгледали и да приемате това, което дружеството предвижда в следващите няколко 

години. Работим активно в посока на привличане на нови потребители и уплътняване на 

товарите, тъй като най-ефективният начин е, когато всички клиенти използват услугата. 

Намалява технологичният разход, с който също се борим. 

 

Председателят даде думата на работната група, изготвила доклада. 

 

И. Александров: 

Нямаме забележки. Отразили сме това, което дружеството е представило, пречупено 
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през нашата преценка за достоверност и възможност. В таблицата, която визира приходите, 

дружеството е прогнозирало някакви цени на природния газ, каквито те считат, че ще бъдат 

в годините. Те може и да не са такива, те са примерни цени. 

 

Доц. д-р Ив. Н. Иванов: 

Бизнес планът беше действително детайлно разработен. Комисията, в лицето на 

работната група, се произнася положително. 

 

Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси към 

представителите на дружеството. 

 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси към представителя на „ЕВН 

България Топлофикация” ЕАД. 

 

Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са изяснени 

пълно и всестранно и на основание чл. 44, ал. 2 от Устройствения правилник на ДКЕВР и 

на нейната администрация,  

Р Е Ш И : 

 

1. Насрочва закрито заседание на 11.05.2015 г. за вземане на решение относно 

одобряване на бизнес план на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД, гр. Пловдив за периода 

2015 г. - 2019. 

2. На дружеството да се изпрати уведомление за взетите решения с препоръчано 

писмо с обратна разписка. 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-14-49-14/22.04.2015 г.  

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

       

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

 (С. Тодорова)  

 

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

 (Р. Осман) 

 

3. ................................................. 

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

          Н. ГЕОРГИЕВ 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

 

7. ................................................. 

 (В. Петков) 

 

8. ................................................. 

 (Д. Кочков) 


