ПРОТОКОЛ
София, 07.06.2017 г.
от Обществено обсъждане
на проект на решение относно изменение на действащите цени на електрическата и
топлинната енергия на „Брикел” ЕАД
Днес, 07.06.2017 г. от 10:06 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 заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев и Юлиян Митев – за главен секретар
съгласно Заповед № ЧР-ДС-201/06.06.2017 г. (без право на глас).
На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, П.
Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“, И.
Александров – началник на отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, ВКП на
електрическа и топлинна енергия“ и експерти на КЕВР.
С писмо на КЕВР с изх. № Е-14-31-2/05.06.2017 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, Българска национална асоциация Активни потребители,
Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори, Гражданско
движение „ДНЕС“ и „Брикел“ ЕАД.
На общественото обсъждане присъстваха:
 г-жа Костадинка Тодорова – експерт към Омбудсман на Република България;
 г-н Александър Димитров – началник на отдел в Българска търговскопромишлена палата;
 г-н Илиян Павлов – прокурист на „Брикел“ ЕАД;
 г-жа Маргарита Милева – ръководител отдел в „Брикел“ ЕАД.
Конфедерация на независимите синдикати в България, Конфедерация на труда
„Подкрепа”, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация
на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Българска национална
асоциация Активни потребители, Българска федерация на индустриалните енергийни
консуматори и Гражданско движение „ДНЕС“ 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
заявление с вх. № Е-14-31-2 от 31.03.2017 г. за изменение на действащите цени на
електрическата и топлинната енергия на „Брикел” ЕАД, изготвен от работна група в
състав: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Ивайло Александров, Цветанка
Камбурова, Георги Петров, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ана Иванова и Ели
Алексиева.
Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри общественото обсъждане и даде
думата за изказвания.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Давам думата най-напред на г-жа Тодорова, ако желае да се изкаже.
Костадинка Тодорова – експерт към Омбудсман на Република България:
Не.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
В такъв случай… Има ли нещо ново, което искате да споделите с нас, защото
обикновено при общественото обсъждане представителите на заявителите отговарят на
отправени към тях въпроси? По-скоро нека да попитам дали има нещо, което работната
група трябва да отчете и добави. След това ще попитам и колегите от Комисията дали
имат въпроси към заявителя.
И. Александров:
Нови факти и обстоятелства, различни от тези, които са обсъждани към момента,
няма. Дружеството поддържа становището си и своите мотиви за промяна на цена.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря, г-н Александров. Колеги, някой от Вас иска ли думата? Не виждам. Гжо Милева, Вие вчера се изказахте подробно. Сега има ли нещо ново, което бихте
добавила?
Маргарита Милева – ръководител отдел в „Брикел“ ЕАД:
Няма нищо ново. Ние сме си внесли възражението подробно и го поддържаме.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Г-н Павлов, Вие имате ли нещо да добавите?
Илиян Павлов – прокурист на „Брикел“ ЕАД:
Не. Както каза и колегата Милева, ние сме си внесли възражението.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Отново обявявам, че след изтичане на двуседмичния срок за предоставяне след
общественото обсъждане на становища от заинтересовани лица, Комисията ще проведе
закрито заседание на 27.06.2017 г. за приемане на решение по заявлението, подадено от
„Брикел“ ЕАД.
След като установи, че няма други изказвания, доц. д-р Иван Н. Иванов благодари
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още веднъж на присъстващите и закри в 10:12 ч. общественото обсъждане, като напомни
за 14-дневния срок, в който могат да се представят в Комисията предложения по
разглеждания проект на решене.
На 27.06.2017 г. ще се проведе закритото заседание за приемане на окончателно
решение.
Приложение:
1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-14-31-2/05.06.2017 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Г. Златев)

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Ю. МИТЕВ
Съгласно Заповед № ЧР-ДС-201/06.06.2017 г.

Протоколирал:
(Н. Косев - главен експерт)
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