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П Р О Т О К О Л 
 

№ 101 

 
София, 08.06.2018 година 

 
 

 

Днес, 08.06.2018 г. от 10:00 ч. се проведе извънредно закрито 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 Ремзи Осман, Владко 

Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова и главният секретар Росица Тоткова (без 

право на глас).  

 

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

Балабанов – началник на отдел „Контрол и решаване на спорове в  електроенергетиката и 

топлоенергетиката“ и експерти на КЕВР. 

 

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма 

други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което 

протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Оттегляне на Решение № Ж-272 от 25.07.2017 г. на КЕВР. 

Пламен Младеновски, Елена Маринова, Благовест Балабанов, Румяна Цветкова, 

Петър Друмев, Радослав Райков, Радостина Методиева, Силвия Петрова 
 
 

По т.1. Комисията разгледа предложение за оттегляне на Решение № Ж-272 от 

25.07.2017 г. на КЕВР. 

 

 Изказвания по т.1.: 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Уважаеми колеги, добър ден! Днес е 08.06.2018 г., 10:00 часа. Откривам 

извънредното заседание на специализиран състав „Енергетика“ на Комисията за 

енергийно и водно регулиране. Искам само да припомня, че във вчерашния ден г-н Ремзи 

Осман предложи да се включи точка в заседанието, което проведохме, свързана с 

оттегляне на решение на Комисията от 25.07.2017 г. Тъй като провеждахме заседание в 

пълен състав, не беше възможно да разгледаме тази точка, а от друга страна за 
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насрочването на извънредно заседание се изисква срок – да бъде обявено от предния ден. 

По тази причина в края на заседанието вчера аз обявих, че днес от 10:00 часа ще се 

проведе това извънредно заседание с една единствена точка: Оттегляне на Решение Ж-

272 от 25.07.2017 г. на КЕВР. Давам думата на Р. Осман – инициаторът за разглеждането 

на тази точка.  

 

Р. Осман: 

Не е нужна тази част – кой предизвиква, който прави, кой е инициатор. Това беше 

ненужно, но аз знам защо го правите. Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, една 

единствена точка виждаме в дневния ред: Оттегляне на Решение Ж-272 от 25.07.2017 г. 

на КЕВР. Ние имаме едно протоколно решение под № 89 от 29 май. Тук е работната група 

във връзка с протокола. По тази точка вече няма работна група. Тогава Комисията е 

приела доклада на работната група относно решението за Решение Ж-272 и проект на 

писмо до ЕВН. Искаме тяхното съгласие да оттеглим нашето решение под този номер. 

Тъй като чл. 156, ал. 2 от АПК изисква, че за оттегляне на акта след първото по делото 

заседание е необходимо съгласие и от оспорващия. В случая оспорващият този акт е ЕВН. 

Нали така? Поправете ме, ако греша. ЕВН вчера са внесли в Комисията за енергийно и 

водно регулиране писмо под вх. № Е-18-00-10 от 07.06.2018 г.: 

Уважаеми г-н Иванов,  

Предвид образуваното адм. дело № 9707 от 2017 г. на АССГ и във връзка с Ваше 

предложение (писмо на КЕВР Е-18-00-18/30.05.2018 г.) за изразяване на съгласие за 

оттегляне на Решение № Ж-272 от 25.07.2017 г. … 

Те изразяват и дават своето съгласие за оттегляне в неговата цялост на оспорения 

акт на Ж-272 от 25.07.2017 г., т.е. те са изразили съгласие във връзка с нашето искане до 

тях. И в случай, че ние чисто процедурно продължаваме във връзка с приетия доклад и 

писмото до тях, ние трябва да вземем едно протоколно решение, че оттегляме решението. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 156 от АПК и във връзка с чл. 13, ал. 8 от 

Закона за енергетиката, предлагам Комисията за енергийно и водно регулиране да оттегли 

свое Решение № Ж-272 от 25.07.2017 г. Това е решението, г-н Председател. Това е част от 

цялата процедура във връзка с приетото протоколно решение под № 89 от 29.05.2018 г.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Осман. Искам да направя и аз изказване, че изцяло заставам зад 

този проект на решение на Комисията. Това е действително в продължение на решението, 

което ние взехме при предишното разглеждане на този въпрос в Комисията за енергийно и 

водно регулиране. Тогава решението беше да се предприемат действия за оттегляне и в 

отговор на това решение аз действително изпратих писмо до ЕВН (чиито текст беше 

гласуван тогава на заседанието на Комисията). Г-н Осман прочете отговора от страна на 

ЕВН. При това положение считам, че логиката, която следваме изисква днес да вземем 

решение за оттегляне на решението от 25.07.2017 г. Колеги, има ли изказвания? Няма. 

След като няма, поставям на гласуване протоколно решение както беше прочетено, а 

именно: Комисията за енергийно и водно регулиране оттегля Решение  № Ж-272 от 

25.07.2017 г. 

 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 156 от АПК и във връзка с чл. 13, ал. 8 

от Закона за енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

 1. Оттегля Решение на КЕВР № Ж-272 от 25.07.2017 г. 
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В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Ремзи Осман, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова. 

 

Решението е взето с пет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Ремзи Осман – за, Владко 

Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за), от които три гласа 

(Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със 

стаж в енергетиката. 
 
 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

          Р. ТОТКОВА 

 

 

 

 

 

 

 
Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 

 


