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П Р О Т О К О Л 

 

№ 19 
 

София, 07.02.2018 година 
 

Днес, 07.02.2018 г. от 10:00 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, Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова и главният секретар 

Росица Тоткова (без право на глас). 

 

 На заседанието присъстваха 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 не 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. 

 

„Коген Загоре” ЕООД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с 

изх. № Е-12 -00-376/02.02.2018 г. и изпраща свой представител. 

 

На заседанието се яви: 

 г-н Николай Начев – упълномощено лице от г-н Богомил Манчев - 

управител на „Коген Загоре” ЕООД. 

   

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-85 от 26.01.2018 г. 

относно утвърждаване на пределна цена на топлинна енергия на „Коген Загоре” ЕООД. 

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

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

Иванова, Ели Алексиева, Петя Петрова, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание 

по т. 1 от протокол № 16/01.02.2018 г. и публикуван на интернет страницата на 

Комисията. 
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Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Г-н Начев, съгласно правилата при откритото заседание, думата се дава на Вас, за 

да може от името на заявителя „Коген Загоре” ЕООД да изразите отношение към 

доклада, който Ви е представен в съответния срок.  

 

Н. Начев: 

„Коген Загоре” ЕООД разгледа представения доклад. Запознахме се и нямаме 

възражения по него. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Обръщам се към работната група. Има ли нови факти, данни и обстоятелства, 

които налагат промяна в изразеното от Вас в доклада? 

 

И. Александров: 

Към момента няма постъпили към дружеството никакви нови обстоятелства, 

които да изискват промяна на нашите изводи. Имам една молба към представителя на 

дружеството. В този процес, в който следва открито, закрито…, да ни бъдат представени 

фактури за природен газ, по които в момента закупувате. За да може евентуално да 

направим актуализация на цената в доклада.   

 

Н. Начев: 

Искам да попитам: Тези фактури, които искате, с какъв период искате, колко 

броя, кои месеци? 

 

И. Александров: 

За текущите разплащания. 

 

Н. Начев: 

Текущи. Януари месец, примерно? Последната фактура, разбрах. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

За последния отчетен месец. Колеги, Вие имате ли някакви въпроси или 

изказвания към представителя на „Коген Загоре” ЕООД? Не виждам. В такъв случай, 

преди да закрия заседанието, искам да обявя, г-н Начев, нещо, за което мисля, че Вие сте 

предварително известен, че срокът за представяне на становище по доклада ще изтече 

днес, в края на работния ден до 17:00 ч., макар че Вие в изявлението казахте, че приемате 

доклада без забележки. Това е по чл. 30, ал. 4 от Наредба № 5 за регулиране цените на 

топлинната енергия. Искам да известя, че утре (на 08.02.2018 г. от 10:00 ч.) ние ще 

проведем закрито заседание за приемане на проект на решение по заявлението на „Коген 

Загоре” ЕООД, след което ще бъде известено кога ще се проведе общественото 

обсъждане. 

 

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 : 

 

Насрочва закрито заседание на 08.02.2018 г. от 10:00 ч. за приемане на проект на 

решение относно утвърждаване на пределна цена на топлинна енергия на „Коген Загоре“ 

ЕООД и насрочване на обществено обсъждане.  
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Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-12-00-376/02.02.2018 г. до „Коген 

Загоре” ЕООД;  

2. Пълномощно на г-н Николай Начев от г-н Богомил Манчев - управител на 

„Коген Загоре” ЕООД ( копие). 

   
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

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

  (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Е. Харитонова) 

 

 

 

 

 

 
Протоколирал: 

 

 (Н. Харбалиева - главен експерт) 


