ПРОТОКОЛ
София, 07.06.2017 г.
от Обществено обсъждане
на проект на решение относно утвърждаване на цена на топлинна енергия с
топлоносител водна пара и определяне на преференциална цена на електрическа
енергия от високоефективно комбинирано производство на „Солвей Соди” АД
Днес, 07.06.2017 г. от 10:03 ч. в сградата на Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) се проведе обществено обсъждане на Комисията, в състав
„Енергетика“, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев и Юлиян Митев – за главен секретар
съгласно Заповед № ЧР-ДС-201/06.06.2017 г. (без право на глас).
На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, П.
Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“, И.
Александров – началник на отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, ВКП на
електрическа и топлинна енергия“ и експерти на КЕВР.
С писмо на КЕВР с изх. № Е-14-28-3/05.06.2017 г. като заинтересовани лица бяха
поканени Омбудсман на Република България, Конфедерация на независимите
синдикати в България, Конфедерация на труда „Подкрепа”, Конфедерация на
работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния
капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска
стопанска камара, Българска национална асоциация Активни потребители,
Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори, Гражданско
движение „ДНЕС“ и „Солвей Соди“ АД.
На общественото обсъждане присъстваха:
 г-жа Костадинка Тодорова – експерт към Омбудсман на Република България;
 г-н Александър Димитров – началник на отдел в Българска търговскопромишлена палата;
 г-жа Теодора Борисова – мениджър в „Солвей Соди“ АД.
Конфедерация на независимите синдикати в България, Конфедерация на труда
„Подкрепа”, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация
на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Българска национална
асоциация Активни потребители, Българска федерация на индустриалните енергийни
консуматори и Гражданско движение „ДНЕС“ не изпращат свои представители.

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

Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за
масова информация.
На интернет страницата на Комисията е публикуван проект на решение относно
заявление с вх. № Е-14-28-3 от 03.04.2017 г. за утвърждаване на цена на топлинна
енергия с топлоносител водна пара и определяне на преференциална цена на
електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на „Солвей Соди”
АД, изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Ивайло
Александров, Георги Петров, Цветанка Камбурова, Йовка Велчева и Ели Алексиева.
Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри общественото обсъждане и даде
думата за изказвания.
Костадинка Тодорова – експерт към Омбудсман на Република България:
Въпроси към „Солвей Соди“ АД нямаме, тъй като това не е свързано чак толкова с
проблемите на потребителите. Ще се възползвам от думата в следващите гледания.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря, г-жо Тодорова. Да попитам работната група. Има ли някакви нови
обстоятелства и факти, които е необходимо да бъдат отразени в проекта на решение,
които междувременно са идентифицирани?
И. Александров:
След проведеното открито заседание, няма постъпили нови факти и обстоятелства,
които да променят така предложеното решение.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря, г-н Александров. Сега да попитам г-жа Борисова. Желаете ли да вземете
думата и има ли нещо, което да желаете да споделите?
Теодора Борисова – мениджър в „Солвей Соди“ АД:
Благодаря за предоставената възможност. Нямаме какво да допълним, така че
благодарим на работната група.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
В такъв случай, считано от днес, всяко заинтересовано лице има възможност в
рамките на 14 дни да депозира позиция в Комисията, която да бъде разгледана от
работната група и при необходимост да бъде отразена в проекта на решение. Именно
спазвайки този срок, насрочвам закрито заседание, на което Комисията ще излезе с
решение по заявлението на „Солвей Соди“ АД, за 27.06.2017 г. След приемане на
решението ще бъдете уведомени като заявител, г-жо Борисова.
След като установи, че няма други изказвания, доц. д-р Иван Н. Иванов благодари
още веднъж на присъстващите и закри в 10:06 ч. общественото обсъждане, като напомни
за 14-дневния срок, в който могат да се представят в Комисията предложения по
разглеждания проект на решене.
На 27.06.2017 г. ще се проведе закритото заседание за приемане на окончателно
решение.
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Приложение:
1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-14-28-3/05.06.2017 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Г. Златев)

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Ю. МИТЕВ
Съгласно Заповед № ЧР-ДС-201/06.06.2017 г.

Протоколирал:
(Н. Косев - главен експерт)
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