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П Р О Т О К О Л 

 

№ 38 

 
София, 13.03.2019 година 

 

 

Днес, 13.03.2019 г. от 10:01 ч. се проведе закрито 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, Ремзи Осман, 

Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка 

Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

  

 На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, 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. 

 

 И. Иванов: В дневния ред е предвидена една единствена точка (Доклад с вх.№ Е-

Дк-158/08.03.2019 г. относно проект на Правила за измерване на количеството 

електрическа енергия  и проект на акт). Има ли предложения за изменение на дневния 

ред? 

 

 Р. Осман: Не толкова предложение за изменение… Длъжен съм да Ви обърна 

внимание, г-н Председател, Вие ще прецените… Искам да изчета един-два текста от 

Правилника: „Дневният ред и материалите по него се предоставят на хартиен 

носител… не по-късно от два работни дни преди заседанието“. Снощи видях, че има, 

право на всеки един от работната група е, особено мнение на П. Младеновски – един от 

докладчиците. Изразил го е с официален доклад. В Правилника ние сме записали, че това 

е неразделна част от доклада, а докладът е внесен. Аз съм убеден, че утре или вдругиден 

ще се намерят хора или компании, заинтересовани страни, да се обърнат за оспорване към 

съда. Някой съдия може да прецени, че това е достатъчно основание – не са предоставени 

на комисарите материалите два дена преди заседание. Само повдигам този въпрос. Нека 

колегите да решат, защото това е проблем. Има го в чл. 33 и в чл. 43. Това може да 

послужи за пореден път в съда да отпадне едно бъдещо решение, ако има такова. 

 

 И. Иванов: Колеги, Вие знаете, че по принцип съдебните състави основно се 

произнасят… и когато има връщане за повторно произнасяне това го правят по 

процедурни причини, а не толкова по същество. В случая това, което каза г-н Осман, 

действително може да послужи като мотив на съда да върне този важен нормативен акт. 

По тази причина предлагам, ако не възразявате, колеги комисари, да пренасрочим 

разглеждането на проект на Правила за измерване на количеството електрическа енергия  
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и проект на акт за 15.03.2019 г., когато ще са изтекли двата дни (днешният и утрешният), 

в които комисарите ще имат възможност да се запознаят с особеното мнение, представено 

в края на вчерашния ден от Пламен Младеновски. Не бих желал да преместваме датата за 

следващата седмица, защото се очаква от всички заинтересовани страни приемането на 

тези правила. По този начин ще избегнем тази опасност, за която г-н Осман говори, и тези 

съображения ще влязат в протокола на днешното ни заседание. Има ли „против“? Не 

виждам.  

 

В гласуването относно предложението на И. Иванов разглеждането на т. 1 от 

дневния ред да бъде отложено за 15.03.2019 г. участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Георги 

Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Предложението на И. Иванов разглеждането на т. 1 от дневния ред (Доклад с вх. № 

Е-Дк-158/08.03.2019 г. относно проект на Правила за измерване на количеството 

електрическа енергия  и проект на акт) да бъде отложено за 15.03.2019 г. е прието с 

осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за, Ремзи Осман – за, Владко 

Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и 

Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Владко Владимиров, Георги Златев, 

Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

И. Иванов: Г-жо Главен секретар, отбележете, че в петък, освен предвидената 

точка за закрито заседание, ще имаме и второ заседание, което ще бъде в пълен състав. 

Това ще бъде точката: проект на Правила за измерване на количеството електрическа 

енергия. С това практически завършваме първото заседание и преминаваме към второто 

заседание за деня.  

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Е. Харитонова) 

 

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

 (Д. Кочков) 

 

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

 (П. Трендафилова) 

 

 

 

Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 


