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П Р О Т О К О Л 

 
 

№ 257 

 

 
София, 01.12.2017 година 

 

 

Днес, 01.12.2017 г. от 11:34 ч. се проведе извънредно закрито 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 Александър Йорданов, Владко 

Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков и 

главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

 

Председателят предложи да се проведе извънредно закрито заседание поради 

изтичането на срок и установи, че няма възражения от страна на присъстващите членове 

на Комисията, няма други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на 

заседанието, което протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Излъчване на представители на КЕВР (комисари, директори) за членове на 

Регионалния форум на Региона за изчисляване на преносна способност на Югоизточна 

Европа (SEE ERRF), според член 2 от приетия Правилник за Регионалния форум. 

Докладва: Иван Иванов 
 

 

По т.1. Докладва доц. д-р Иван Н. Иванов относно излъчване на представители 

на КЕВР (комисари, директори) за членове на Регионалния форум на Региона за 

изчисляване на преносна способност на Югоизточна Европа (SEE ERRF), според 

член 2 от приетия Правилник за Регионалния форум. 

 

 

 Изказвания по т.1: 

 И. Иванов каза, че България, Румъния и Гърция трябва да създадат координационен 

съвет на трите регулатора, съгласно влизащите в сила указания на АСЕР за Зона 11. 

Съветът трябва да се състои от един представител и един заместник-представител от всеки 

от трите регулатора. Това обстоятелство е съобщено на 30.11.2017 г. и затова се провежда 

извънредно заседание за приемането на решение. И. Иванов каза, че има съображения, 

които до голяма степен насочват към избора на представители, които трябва да са от 

сектор „Енергетика“. Валентин Петков и Димитър Кочков съвсем разбираемо отпадат от 
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този избор. Светла Тодорова и Евгения Харитонова също отпадат, защото са 

представители в АСЕР и не могат да имат двойно представителство. Владко Владимиров е 

представител в ЕRRA и също отпада. И. Иванов обясни, че е провел разговор с останалите 

членове на Комисията. Ремзи Осман няма никакви претенции относно предложенията и ги 

приема. Георги Златев е съобщил, че не проявява интерес към заемането на такъв пост.  

И. Иванов каза, че неговото предложение е постоянен представител да бъде 

Александър Йорданов. Поради факта, че ще се разглежда съгласуване на нормативни 

документи, предложението за заместник-представител е Елена Маринова. Изискването за 

заемащите тези два поста е да бъдат или членове на регулатора, или директори на 

дирекции. Двете предложения са една добра комбинация. И. Иванов допълни, че 

предложението може да бъде гласувано, ако няма други предложения, за да се изпрати в 

рамките на деня. Г-н Йорданов, бихте ли приели тази отговорност, която Комисията Ви 

възлага? 

 А. Йорданов отговори, че приема да носи тази отговорност, след като е възложена 

от Комисията.  

 Е. Харитонова обърна внимание, че Р. Осман е юрист на Комисията. 

 И. Иванов отговори, че е провел разговор с него и той е отказал да бъде включен.  

 Е. Харитонова каза, че не е съобщено, че е отказал, а че няма претенции.  

 И. Иванов уточни, че Г. Златев няма претенции, а Р. Осман е отказал и е изразил 

пълно съгласие с предложените кандидатури. Обяснил е, че не може да присъства, но 

приема предложението.  

 От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси и коментари. И. 

Иванов подложи на гласуване направеното предложение.  

 

 

 Предвид гореизложеното, 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

РЕШИ: 

 

1. Избира Александър Йорданов (член на Комисията за енергийно и водно 

регулиране в състав „Енергетика“) за представител на КЕВР на Регионалния форум на 

Региона за изчисляване на преносна способност на Югоизточна Европа (SEE ERRF). 

 

2. Избира Елена Маринова (директор на дирекция „Правна“ в Комисията за 

енергийно и водно регулиране) за заместник-представител на КЕВР на Регионалния 

форум на Региона за изчисляване на преносна способност на Югоизточна Европа (SEE 

ERRF). 

 

В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето със седем гласа „за”, от които четири гласа (Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 
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И. Иванов обърна внимание, че след заседанието трябва да бъде изпратено 

съобщение до АСЕР относно избора на представител и заместник-представител. Да се 

изпрати съобщение и до регулаторите на Румъния и Гърция. И. Иванов специално 

благодари на В. Петков и Д. Кочков за участието им в заседанието.  
 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (В. Петков) 

 

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

 (Д. Кочков) 

 

 

 

 

 

 
Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 

 


