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П Р О Т О К О Л 

 

№ 57 
 

София, 03.04.2019 година 

 

Днес, 03.04.2019 г. от 10:00 ч. се проведе открито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в пълен състав, ръководено от 

председателя доц. д-р Иван Н. Иванов. 
 

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Владко 

Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Пенка Трендафилова и главният 

секретар Росица Тоткова (без право на глас). 

 

 На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“, Б. Балабанов – началник на отдел „Контрол и 

решаване на спорове в  електроенергетиката и топлоенергетиката“ 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. 

 

„ТОПЛОФИКАЦИЯ - ВРАЦА” ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с 

писмо на КЕВР с изх. № Е-14-06-22/28.03.2019 г. и изпраща свои представители. 

На заседанието се явиха: 

 г-н Радослав Михайлов – изпълнителен директор на „Топлофикация - Враца” 

ЕАД; 

 г-н Иван Иванов – ръководител на отдел „Продажби“ в „Топлофикация - Враца” 

ЕАД; 

 г-жа Десислава Андонова - адвокат. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-164 от 19.03.2019 г. 

относно заявление на „Топлофикация - Враца” ЕАД за одобряване на „Общи условия за 

продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация - Враца” ЕАД на 

клиенти в град Враца”.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

В приложение е показан самият проект на Общи условия, както и проект на 

Правила за работа с потребители. На електронен носител са двата материала. 

 

Докладът, изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, Елена 

Маринова, Благовест Балабанов, Стефан Мазнев, Дора Томова, Йовка Велчева и Надежда 

Иванова, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 1 от Протокол № 

48/22.03.2019 г. 
 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Заповядайте, г-н Михайлов, имате думата да изразите становище по доклада и 

проекта. Имате думата. 
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Радослав Михайлов: 

В „Топлофикация - Враца” ЕАД се запознахме детайлно и подробно с доклада на 

работната група, в резултат на което сме изготвили предложение за промени по така 

направения проект на Общи условия. Нашите предложения са изготвени в писмен вид. 

След приключване на заседанието ще бъдат входирани в деловодството на КЕВР. 

Благодаря Ви. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

И аз Ви благодаря, г-н Михайлов. Обръщам се към работната група. Имате ли 

някакви нови обстоятелства, данни, които би трябвало да бъдат отразени в последващата 

част на процедурата? 

 

П. Младеновски: 

Няма такива данни към момента, които да добавим във вече изготвения доклад. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря, г-н Младеновски. Колеги от Комисията, имате ли въпроси към 

представителите на „Топлофикация - Враца” ЕАД или изказвания? Не виждам. В такъв 

случай, първо, г-н Михайлов, Вие всъщност познавате процедурата и още днес, разбирам, 

ще входирате писменото становище, което е изготвено от дружеството. Ще има време да 

се запознае с него работната група, както и да го отрази както в доклада, така и в двата 

проекта, като приеме някои от изразените от Вас в становището предложения, а други, ако 

ги отклони, трябва да се мотивира. 

Закритото заседание, на което Комисията ще се произнесе с решение по двата 

проекта, е насрочено за 18.04.2019 г. от 10:00 ч., след което ще бъдете своевременно 

уведомени. Благодаря Ви за участието. 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-14-06-22/28.03.2019 г. до 

„Топлофикация - Враца” ЕАД. 
 

 
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (В. Владимиров) 

           

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

 (Г. Златев) 

 

.................................................        Р. ТОТКОВА 

 (Е. Харитонова) 

 

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

 (П. Трендафилова) 

 

 

Протоколирал: 
 (А. Фикова - главен експерт) 


