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П Р О Т О К О Л 

 

№ 289 
 

София, 15.12.2021 година 

 

 

Днес, 15.12.2021 г. от 13:30 ч. се проведе открито 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 Георги Добрев, Ремзи Осман, 

Владко Владимиров, Георги Златев и Юлиян Митев - за главен секретар, съгласно Заповед 

№ 1387 от 13.12.2021 г. (без право на глас).  

  

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

Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ в КЕВР. 

 

Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са 

налице правни пречки за провеждането му. 

 

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, с цел 

ограничаване на разпространението на коронавирус SARS-CoV-2 и недопускане на 

прекъсване на работата на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната 

администрация в резултат на разпространение на заболяването COVID – 19, за срока на 

обявената извънредна епидемична обстановка обществените обсъждания и откритите 

заседания се провеждат от разстояние, като се осигурява виртуално участие на 

заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката, с изключение 

на страните в административните производства, които могат да участват в откритите 

заседания присъствено. 

Предвид това, Комисията за енергийно и водно регулиране е поканила като страна 

по преписката лицата, представляващи „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, „Национална електрическа 

компания“ ЕАД, „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД, „Електроенергиен системен оператор“ 

ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „Електроразпределение Юг“ ЕАД, 

„Електроразпределение Север“ АД, „Електроразпределение Златни пясъци“ АД, „ЧЕЗ 

Електро България“ АД, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, „Енерго-Про 

Продажби“ АД, „ЕСП Златни пясъци“ ООД и Фонд „Сигурност на енергийната система“, 

за присъствено или виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за 

съобщения Skype.  

 

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, „Национална електрическа компания“ ЕАД, „ТЕЦ 

Марица Изток 2“ ЕАД, „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, „ЧЕЗ 

Разпределение България“ АД, „Електроразпределение Юг“ ЕАД, 

„Електроразпределение Север“ АД, „Електроразпределение Златни пясъци“ АД, 

„ЧЕЗ Електро България“ АД, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, „Енерго-

Про Продажби“ АД, „ЕСП Златни пясъци“ ООД и Фонд „Сигурност на енергийната 
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система“ са уведомени за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № Е-14-24-

19/13.12.2021 г.  

 

Заявили участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype са: 

 г-н Венцислав Марков – ръководител управление в „Национална електрическа 

компания“ ЕАД; 

 г-жа Гергана Терзийска  - директор на дирекция „Финанси и бюджет“ в 

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД; 

 г-жа Зорница Генова – член на УС на „ЧЕЗ България“, представител на „ЧЕЗ 

Разпределение България“ ЕАД и „ЧЕЗ Електро България“АД; 

 г-жа Анна Димитрова - ръководител на отдел „Енергийна политика, околна 

среда и иновации“ в „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД.  

 

В откритото заседание участва присъствено г-н Емил Георгиев – народен 

представител в 47-ото Народно събрание. 

 

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД, „Електроразпределение 

Север“ АД, „Електроразпределение Златни пясъци“ АД, „Енерго-Про Продажби“ АД, 

„ЕСП Златни пясъци“ ООД и Фонд „Сигурност на енергийната система“ не са заявили 

участие в откритото заседание. 

 

Откритото заседание е във връзка с доклад с вх. № Е-Дк-1273 от 08.12.2021 г. 

относно изменение на цените на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-27 от 

01.07.2021 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране. 

 

Докладът, изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, Елена 

Маринова, Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Петя Андонова, Радостина Методиева, 

Силвия Петрова и Радослав Райков, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 

3 от Протокол № 287/13.12.2021 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Добър ден, колеги! Започваме следобедните заседания в днешния ден, като първото 

от тях е открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране, в 

специализиран състав „Енергетика“, днес 15.12.2021 г. от 13:30 часа. Темата на откритото 

заседание е доклад от 08.12.2021 г. относно изменение на цените на електрическата 

енергия, утвърдени с Решение № Ц-27 от 01.07.2021 г. на Комисията за енергийно и водно 

регулиране. Г-н Осман желае думата. По процедура предполагам, г-н Осман?  

 

Р. Осман – член на Комисията за енергийно и водно регулиране: 

Да, във връзка с дневния ред. Уважаеми г-н Председател, предлагам да отложим 

заседанието. Всички знаете, че има прието решение в Народното събрание. Още не е 

публикувано в „Държавен вестник“, но се обезсмислят всякакви заседания на теми, които 

са посочени в решението на Народното събрание, така че предлагам да отложим 

заседанието на Комисията.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви! Има процедурно предложение за отлагане на заседанието. Колеги, 

подлагам го на гласуване. Има ли „против“? Не! С пет гласа „за“ решението се приема. 

Закривам днешното заседание! 
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Предвид гореизложеното,  

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

Отлага провеждането на открито заседание във връзка с доклад с вх. № Е-Дк-1273 

от 08.12.2021 г. относно изменение на цените на електрическата енергия, утвърдени с 

Решение № Ц-27 от 01.07.2021 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране. 

 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-14-24-19/13.12.2021 г. до 

заинтересованите лица. 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 Г. Добрев 

 

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

 Р. Осман 

        ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

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

 В. Владимиров         Ю. МИТЕВ 

 

.................................................           (Съгласно Заповед № 1387 от 13.12.2021 г.) 

 Г. Златев          

 

      
Протоколирал: 

 Н. Косев - главен експерт 

 


