ПРОТОКОЛ
№ 150
София, 11.09.2019 година
Днес, 11.09.2019 г. от 10:00 ч. се проведе открито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, ръководено от
председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов,
Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка
Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“, Б. Балабанов – началник на отдел „Контрол и
решаване на спорове в електроенергетиката и топлоенергетиката“ и експерти на КЕВР.
Заседанието се отразяваше от представители на средствата за масова информация.
Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са
налице правни пречки за провеждането му.
С писмо на КЕВР с изх. № Е-14-24-11/04.09.2019 г. за участие в открито заседание
е поканен г-н Наско Михов – изпълнителен директор на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.
Проведеното заседание е във връзка с разглеждане на доклад с вх. № Е-Дк-523 от
26.07.2019 г. относно одобряване на „Общи условия за продажба на топлинна енергия за
битови и небитови нужди от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД на клиенти в град Козлодуй” и на
„Инструкция за работа с клиентите на топлинна енергия“.
Докладът, изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски,Елена
Маринова, Благовест Балабанов, Стефан Мазнев, Дора Томова, Йовка Велчева, Надежда
Иванова, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 2 от Протокол №
147/04.09.2019 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД не изпраща свои представители.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Уважаеми колеги, това което ми съобщават от администрацията е, че до момента
не е пристигнал представител на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, който, Вие знаете, е редовно
призован да участва - било член на ръководството на „АЕЦ Козлодуй“, било
упълномощен от тях представител. В такъв случай ние не можем да чуем становището на
„АЕЦ Козлодуй“ по изготвените проекти и по доклада, но сме длъжни, и това го
съобщавам, даваме на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД десетдневен срок, в който те трябва да
представят своето становище по изготвените документи. По тази причина днес не мога
да обявя датата на закрито заседание, на което окончателно трябва да бъдат приети тези
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документи. Тя ще бъде допълнително съобщена в зависимост от представяне на
становището и датата на представяне на становището на „АЕЦ Козлодуй“. С този
коментар от моя страна закривам първото заседание.
Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-14-24-11/04.09.2019 г. до „АЕЦ
Козлодуй“ ЕАД.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(А. Йорданов)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Г. Златев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Е. Харитонова)
.................................................
(Д. Кочков)
.................................................
(П. Трендафилова)

Протоколирал:
(И. Зашева - главен експерт)
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