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ПРОТОКОЛ
№ 106
София, 30.05.2017 година
Днес, 30.05.2017 от 14:01 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, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков и главният секретар Росица
Тоткова (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.
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.
„Девен“ АД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № ЕЗЛР-Р-4/23.05.2017 г. и изпраща свои представители.
На заседанието се явиха:
 г-н Радослав Горанов – упълномощен представител;
 г-жа Теодора Борисова – упълномощен представител.
На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-300 от 16.05.2017 г.
относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-4 от 17.02.2017 г, подадено от „Девен” АД, за издаване
на разрешение за преобразуване на лицензиант и прекратяване на лицензия за производство
на електрическа и топлинна енергия. Докладът, изготвен от работна група в състав: Пламен
Младеновски, Елена Маринова, Ивайло Александров, Юлиана Ангелова, Цветанка
Камбурова, Йовка Велчева и Ели Алексиева, е приет с решение на КЕВР на закрито
заседание по т. 3 от протокол № 101/23.05.2017 г. и публикуван на интернет страницата на
Комисията.
Председателят запита представителите на „Девен“ АД запознати ли са с доклада и
имат ли забележки по него.
Р. Горанов – упълномощен представител:
Запознати сме в детайли с докладите, както отговорихме в нашия отговор на
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

получената покана. Нямаме възражения по тях. Считаме, че са установени всички
обстоятелства, които са от значение за приемането на съответните решения от Комисията за
енергийно и водно регулиране.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Вероятно това Ваше устно изявление е достатъчно. Няма да депозирате после
писмено становище?
Р. Горанов – упълномощен представител:
Ако кажете, ще внесем официално писмено становище.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Не. Внася се, когато има забележки и възражение.
Р. Горанов – упълномощен представител:
Не, нямаме.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Обръщам се към работната група. Има ли нови факти и обстоятелства
междувременно, след като Комисията разгледа доклада на свое заседание, обстоятелства,
които трябва да бъдат отразени?
И. Александров:
От датата на закрито заседание до момента няма постъпили в Комисията нови факти
и обстоятелства, които да променят значението и духа на докладите и проекторешенията.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Колеги от Комисията, имате ли въпроси към заявителя? Не виждам. При това
положение, преди да закрия заседанието, искам да помоля… Ако все пак има желание да
бъде депозирано становище в Комисията, това трябва да бъде направено в днешния ден и то
още до 16:30 часа, защото в противен случай ще има забавяне на датата за произнасяне с
окончателно решение на Комисията. При положение, че няма такова становище, аз директно
заявявам, че насрочвам закрито заседание на 02.06.2017 г. от 10:00 часа за произнасяне на
Комисията 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,
РЕШИ:
1. Насрочва закрито заседание на 02.06.2017 г. за вземане на решение относно
заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-4 от 17.02.2017 г, подадено от „Девен” АД, за издаване на
разрешение за преобразуване на лицензиант и прекратяване на лицензия за производство на
електрическа и топлинна енергия.
2. Дружеството да се уведоми за взетото решение.

Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Р-4/23.05.2017 г. до „Девен“ АД.
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2. Пълномощно на Радослав Петков Горанов от Спирос Номикос – изпълнителен
директор на „Девен“ АД и „Солвей Соди“ АД.
3. Пълномощно на Теодора Михайлова Борисова от Спирос Номикос –
изпълнителен директор на „Девен“ АД и „Солвей Соди“ АД.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(Г. Златев)
.................................................
(Е. Харитонова)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Д. Кочков)

Протоколирал:
(Н. Косев - главен експерт)
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