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П Р О Т О К О Л 
 

София, 24.01.2017 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

проект на решение относно утвърждаване на цена на топлинна енергия на 

„Коген Загоре” ЕООД 

 

 

 

Днес, 24.01.2017 г. от 10:33 ч. в сградата на Комисията за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) се проведе обществено обсъждане на Комисията в 

състав „Енергетика“, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов. 
 

На общественото обсъждане присъстваха членовете на Комисията Ремзи Осман, 

Александър Йорданов, Владко Владимиров и Евгения Харитонова, и главният секретар 

Росица Тоткова (без право на глас). 

 

На общественото обсъждане присъстваха П. Младеновски – директор на 

дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“, И. Александров – началник отдел 

„Цени и лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“ и 

експерти от КЕВР. 
 

С писмо на КЕВР с изх. № Е-12-00-309/18.01.2017 г. като заинтересовани лица 

бяха поканени Омбудсман на Република България, Конфедерация на независимите 

синдикати в България, Конфедерация на труда „Подкрепа”, Конфедерация на 

работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в 

България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, 

Гражданско движение „ДНЕС“, Българска национална асоциация Активни потребители, 

Българска федерация на индустриални енергийни консуматори и „Коген Загоре” ЕООД. 

 

На общественото обсъждане присъстваха: 

 г-н Ивелин Желязков – директор на Асоциация на индустриалния капитал в 

България; 

 г-н Николай Начев – пълномощник на „Коген Загоре” ЕООД. 

 

Омбудсман на Република България, Конфедерация на независимите синдикати в 

България, Конфедерация на труда „Подкрепа”, Конфедерация на работодателите и 

индустриалците в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска 

стопанска камара, Гражданско движение „ДНЕС“, Българска национална асоциация 

Активни потребители, Българска федерация на индустриални енергийни консуматори 

не изпращат свои представители. 
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Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за 

масова информация. 
 

 

На интернет страницата на Комисията е публикуван проект на решение относно 

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

Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри общественото обсъждане и даде 

думата за изказвания. 

 

Н. Начев – „Коген Загоре” ЕООД: 

Ние нямаме някакви забележки по това, приемаме решението на Комисията. Това, 

което имахме, ние си го представихме, така че нямаме нещо допълнително. 

 

И. Желязков – Асоциация на индустриалния капитал в България.: 

Нямаме забележки. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

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

наложили промяна в проекта на решение? 

 

И. Александров: 

След проведеното открито заседание, дружеството е депозирало в Комисията 

своето възражение, което ще бъде разгледано от работната група. Впоследствие беше 

проведен телефонен разговор с дружеството за уточняване на съвместните режими на 

работа на котела и новата когенерация, която ще влезе в експлоатация през септември 

2017 г. Уточнени бяха. Във връзка с нашите въпроси в писмен вид получихме 

разработено становището на дружеството, което също ще бъде разгледано и отразено в 

крайното решение на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Писменото Ви становище е в процес на разглеждане. Това, което бъде прието, ще 

бъде отразено. Ако има Ваши виждания, които не са приети от работната група, трябва 

мотивирано да бъдат отклонени от текста на крайното решение. 

 

 

Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси към 

участниците в общественото обсъждане. 
 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси. 

 

 

След като установи, че няма други изказвания, доц. д-р Иван Н. Иванов благодари 

още веднъж на присъстващите и закри в 10:35 ч. общественото обсъждане, като напомни 

за 14-дневния срок, в който могат да се представят в Комисията предложения по 

разглеждания проект на решене. 

На 15.02.2017 г. ще се проведе закритото заседание за приемане на решения 

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

1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-12-00-309/18.01.2017 г. 

2. Пълномощно на Николай Начев от Богомил Манчев – управител на „Коген 

Загоре” ЕООД. 
 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

       

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

          Р. ТОТКОВА 


