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П Р О Т О К О Л 
 

 

София, 07.06.2017 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

на проект на решение относно изменение на действащите цени на топлинната и 

електрическата енергия на „Топлофикация - Сливен” ЕАД 

 

 Днес, 07.06.2017 г. от 10:17 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-14-07-3/05.06.2017 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“, „Топлофикация Сливен“ ЕАД и Община Сливен.  

 

На общественото обсъждане присъстваха: 

 г-жа Костадинка Тодорова – експерт към Омбудсман на Република България; 

 г-н Александър Димитров – началник на отдел в Българска търговско-

промишлена палата; 

 г-н Кънчо Танев – изпълнителен директор на „Топлофикация Сливен“ ЕАД; 

 г-н Стефан Фотев – ръководител отдел в „Топлофикация Сливен“ ЕАД. 

 

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“ и Община Сливен не изпращат свои 

представители. 

 

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-14-07-3 от 03.04.2017 г. за изменение на действащите цени на 

топлинната и електрическата енергия, подадено от „Топлофикация - Сливен” ЕАД, 
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изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Ивайло 

Александров, Цветанка Камбурова, Георги Петров, Йовка Велчева, Надежда Иванова, 

Ана Иванова и Ели Алексиева. 
 

Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри общественото обсъждане и даде 

думата за изказвания. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Заповядайте, господа. Да попитам имате ли отношение, което да вземете по това 

заявление. Нямате. Работната група. Има ли нови обстоятелства и факти?  

 

И. Александров: 

По аналогии с другите две дружества, и „Топлофикация Сливен“ ЕАД е подало 

възражение със съответно техни мотиви. То ще бъде обработено.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

… Ще бъде включено в доклада за окончателното решение. Колеги от регулатора, 

Вие имате ли някакви въпроси към заявителя? Не. Г-н Танев, Вие сте написали 

писмените си възражения. Те ще бъдат разгледани и ще бъдат отразени в окончателния 

доклад при приемането на решение. Обявявам отново двуседмичен срок за представяне 

на становища, ако има лица и заинтересовани организации, които направят това. 

Обявявам закритото заседание на което да се произнесем с решение по това заявление на 

27.06.2017 г.  

 

След като установи, че няма други изказвания, доц. д-р Иван Н. Иванов благодари 

още веднъж на присъстващите и закри в 10:20 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. 

Приложение:  

1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-14-07-3/05.06.2017 г.  
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

          Ю. МИТЕВ 

 

                                                                           Съгласно Заповед № ЧР-ДС-201/06.06.2017 г. 

 
Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 


