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П Р О Т О К О Л 

 

№ 150 
  

София, 12.07.2016 година 

 
 

Днес, 12.07.2016 г. от 10:24 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 Светла Тодорова, 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“, П. 

Младеновски – началник на отдел „Цени и лицензии: електрически мрежи, търговия и 

пазари “ 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.  

 

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД е уведомено за провеждане на 

заседанието с писмо на КЕВР с изх. № Е-13-41-50/24.06.2016 г. и изпраща свои 

представители. На заседанието се явиха: 

  г-жа Деница Генчева – ръководител на отдел „Регулация и икономически 

анализ“, ЦУ на ЕСО ЕАД; 

  г-н Мартин Мирчев – ръководител управление „Активи на преносната 

мрежа“, ЦУ на ЕСО ЕАД; 

  

г-н Митко Влахов – ръководител на отдел „Перспективи и развитие“, ЦУ на 

ЕСО ЕАД; 

На откритото заседание беше разгледан доклад относно утвърждаване на цени 

на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД за услугата „Проучване на условията за 

присъединяване на обекти на клиенти и обекти на производители на електрическа 

енергия към електропреносната мрежа“. Докладът е приет с решение на КЕВР на закрито 

заседание по т. 1 от протокол № 138/23.06.2016 г. и публикуван на интернет страницата 

на Комисията. 

 

Председателят запита представителите на „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД запознати ли са с доклада и имат ли забележки по него. 

 

М. Мирчев: 

Ние подробно се запознахме с доклада и считаме, че той отразява 

действителните разходи, които ние правим по тези дейности. Целият доклад следва 

начина на определяне на цените и считаме, че може да бъдат приети и утвърдени от Вас. 
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Доц. д-р И. Н. Иванов: 

От страна на заявителя ЕСО ЕАД няма възражения по отношение на доклада? 

М. Мирчев: 

Нямаме възражения. 

 

Председателят даде думата на членовете на Комисията. 

 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси към представителите на 

ЕСО АД. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Има ли нови факти и обстоятелства, които налагат отразяването им преди 

вземане на окончателното решение от Комисията? 

 

П. Младеновски: 

Няма такива, които да са ни известни към момента. 

 

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 

 

Р Е Ш И : 

 

1. Насрочва закрито заседание на 28.07.2016 г. за вземане на решение относно 

утвърждаване на цени на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД за услугата 

„Проучване на условията за присъединяване на обекти на клиенти и обекти на 

производители на електрическа енергия към електропреносната мрежа“. 

2. На дружеството да се изпрати уведомление за взетото решение. 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-13-41-50/24.06.2016 г. 

2. Пълномощно № 1086/12.07.2016 г. от Иван Йотов – изп. директор на ЕСО ЕАД. 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

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

 (С. Тодорова) 

 

................................................. 

 (Р. Осман) 

 

................................................. 

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

          Р. ТОТКОВА 

................................................. 

 (Г. Златев) 

 

................................................. 

 (Е. Харитонова) 
 


