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ПРОТОКОЛ
№ 241
София, 13.12.2016 година
Днес, 13.12.2016 от 10:30 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 Ремзи Осман, Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова и главният секретар
Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, И.
Александров – началник на отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, ВКП на
електрическа и топлинна енергия“ 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.
С писмо на КЕВР с изх. № Е-14-74-4/07.12.2016 г. за участие в открито
заседание е поканен г-н Панайот Гудев, пълномощник на „Оранжерии – Петров дол“
ООД.
Откритото заседание е във връзка с разглеждане на доклад с вх. № Е-Дк-396 от
29.11.2016 г. относно утвърждаване на преференциална цена на електрическа енергия
от високоефективно комбинирано производство на „Оранжерии - Петров дол” ООД.
Докладът е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 2 от протокол
№ 232/06.12.2016 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.
„Оранжерии - Петров дол” ООД не изпраща свой представител на заседанието.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
В момента, както ме информира администрацията, няма представител на
заявителя „Оранжерии - Петров дол” ООД. В тази ситуация те ще бъдат призовани да
предадат в писмен вид възраженията си или някакви други становища, ако имат такива,
за да бъдат разгледани и евентуално да се вземат предвид от работната група, която
трябва да представи документа за закритото заседание за вземане на окончателно
решение на Комисията за енергийно и водно регулиране. Закритото заседание е
предвидено на 19.12.2016 г. от 10:00 часа. Обявявам закриването на днешното заседание,
поради липса на заявителите.
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

Предвид гореизложеното, Комисията
РЕШИ:
1. Насрочва закрито заседание на 19.12.2016 г. за вземане на решение относно
утвърждаване на преференциална цена на електрическа енергия от високоефективно
комбинирано производство на „Оранжерии - Петров дол” ООД.
2. На дружеството да се изпрати уведомление за взетото решение с препоръчано
писмо с обратна разписка.
Приложение:
1. Уведомителни писма на КЕВР с изх. № Е-14-74-4/07.12.2016 г.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(Р. Осман)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
РОСИЦА ТОТКОВА

.................................................
(Г. Златев)
.................................................
(Е. Харитонова)

2

