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П Р О Т О К О Л 
 

София, 12.02.2018 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

на проект на решение относно утвърждаване на пределна цена на топлинна 

енергия на „Коген Загоре” ЕООД 

 

 Днес, 12.02.2018 г. от 14:00 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 Светла Тодорова, 

Ремзи Осман, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова и главният секретар 

Росица Тоткова (без право на глас). 

 

 На общественото обсъждане присъстваха И. Александров – началник на отдел 

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

експерти на КЕВР. 

 

Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, съгласно решение на КЕВР 

по протокол № 23/08.02.2018 г., т.1, за участие в общественото обсъждане на   проект на 

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

ЕООД са поканени заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за 

енергетиката - държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти 

и организации на потребители. 

 

Проектът на решение е изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, 

Елена Маринова, Ивайло Александров, Цветанка Камбурова, Георги Петров, Йовка 

Велчева, Надежда Иванова, Ели Алексиева, Петя Петрова. 

 

С писмо на КЕВР с изх.  № Е-12-00-376/08.02. 2018 г. като заинтересовани лица са 

поканени Омбудсман на Република България, Конфедерация на работодателите и 

индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, 

Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Българска 

федерация на индустриалните енергийни консуматори и „Коген Загоре“ ЕООД. 

 

 На общественото обсъждане присъства: 

 г-н Николай Начев   –  пълномощник. 
 

Омбудсман на Република България, Конфедерация на работодателите и 

индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска 

търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара и Българска федерация на 

индустриалните енергийни консуматори не изпращат свои представители. 

 

Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масова 

информация. 
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Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

В съответствие с процедурата, на представителя на „Коген Загоре“ ЕООД ще дам 

думата последен. Колеги, искам последователно да запитам членовете на работната група: 

Имате ли нови факти и обстоятелства, които е необходимо да бъдат отчетени, както и 

въпроси към заявителя „Коген Загоре“ ЕООД? 

 

И. Александров: 

От дружеството е представена изисканата фактура от страна на работната група, с 

оглед да установим актуалната цена на природния газ. Други изисквания към тях не сме 

имали. Всичко е наред към момента. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Колеги от Комисията, имате ли въпроси или изказвания по повод заявлението на 

„Коген Загоре“ ЕООД за утвърждаване на пределна цена на топлинна енергия? Не 

виждам. Към Вас нямаше въпрос, г-н Начев. Аз Ви благодаря за участието. 

 

 

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

още веднъж на присъстващите и закри общественото обсъждане, като напомни за 14-

дневния срок, в който могат да се представят в Комисията предложения по разглеждания 

проект на решение. 

На 28.02.2018 г. от 10:00 ч. ще се проведе закритото заседание за приемане на 

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

ЕООД. 

 

Приложение: 

1. Писмо на КЕВР с изх. № 12-00-376/08.02. 2018 г. 
 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Е. Харитонова) 
 

 

 

Протоколирал: 

 (Н. Харбалиева - главен експерт) 

  


