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ПРОТОКОЛ
№ 29
София, 10.02.2016 година
Днес, 10.02.2016 от 10:37 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, Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков,
Димитър Кочков и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха 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.
„ДИСИБ” ООД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с
изх. № Е-ЗЛР-И-59/03.02.2016 г. и изпраща свои представители. На заседанието се явиха:
 г-н Димитър Пилчев – управител;
 г-н Алипи Алипиев – управител;
 г-жа Мария Божкова – юрист.
На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛРИ-59 от 30.09.2015 г. от „ДИСИБ” ООД за изменение на лицензия Л-282-01 от 10.11.2008 г.
за производство на електрическа енергия. Докладът е приет с решение на КЕВР на закрито
заседание по т. 6 от протокол № 20/02.02.2016 г. и публикуван на интернет страницата на
Комисията.
Председателят запита представителите на „ДИСИБ” ООД запознати ли са с
доклада и имат ли забележки по него.
Д. Пилчев:
След като се запознахме с доклада, представен на закрита комисия от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ и дирекция „Правна“ при Комисията за енергийно
и водно регулиране, считаме, че той е изготвен на база представените от дружеството
документи и допълнителните данни, които са ни поискани във връзка с корекция на
предварително дадената лицензия с условия за изграждане на 79 вятърни генератора, с
обща инсталирана мощност 199,1 MW. Исканата от нас корекция е по обективни причини:
промяна в нормативната уредба по която не сме в състояние да изпълним предварителния
лиценз. Ние сме подали заявление за корекция до 16,5 MW, т.е. до изградените до 2007 г.
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ветрогенератори, т.е. лицензията да ни бъде коригирана в този обем. Считаме, че докладът
отразява обективно всички представени от нас документи и напълно одобряваме това,
което е констатирано в него.
Председателят даде думата на работната група, изготвила доклада.
И. Александров:
Няма настъпили нови факти и обстоятелства към момента. Работната група се
придържа към изводите, които са в доклада.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси към представителите на
„ДИСИБ” ООД.
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 16.02.2016 г. за вземане на решение относно
заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-59 от 30.09.2015 г. от „ДИСИБ” ООД за изменение на лицензия
Л-282-01 от 10.11.2008 г. за производство на електрическа 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-59/03.02.2016 г.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
1. .................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

2. .................................................
(А. Йорданов)
3. .................................................
(В. Владимиров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

4. .................................................
(Г. Златев)
5. .................................................
(Е. Харитонова)
6. .................................................
(В. Петков)
7. .................................................
(Д. Кочков)
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