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П Р О Т О К О Л 
 

№ 229 
 

София, 18.12.2019 година 

 

Днес, 18.12.2019 г. от 10:14 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 Светла Тодорова, Ремзи 

Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, 

Димитър Кочков и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас). 

 

 На заседанието присъстваха 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. 
 

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

налице правни пречки за провеждането му. 

 

„ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с 

писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-ПД-59/13.12.2019 г. и изпраща свой представител. 

На заседанието се яви: 

 г-жа Йорданка Милева – ръководител отдел в „Топлофикация  Русе” ЕАД; 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-842 от 09.12.2019 г. 

относно заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-59 от 28.08.2019 г. за продължаване срока на 

лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия и на лицензия за пренос на 

топлинна енергия и заявление с вх. № E-ЗЛР-И-78 от 01.11.2019 г. за 

изменение/допълнение на лицензия за дейността „производство на електрическа и 

топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация Русе“ ЕАД. 

 

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

Маринова, Ивайло Александров, Юлиана Ангелова, Радослав Наков, Петя Георгиева, 

Надежда Иванова и Йовка Велчева, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 

6 от Протокол № 219/12.12.2019 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Г-жо Милева, знаете процедурата, изразете моля Ви отношение.  

 

Йорданка Милева – ръководител отдел в „Топлофикация  Русе” ЕАД: 
Ръководството на дружеството и специалистите в дружеството се запознаха със 

съдържанието на доклада. Нямаме възражения относно текста на доклада.   

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви. г-н Младеновски? 
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П. Младеновски: 

Няма настъпили нови факти и обстоятелства. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Няма нови факти и обстоятелства. Няма изказвания от страна на членовете на 

Комисията. И в този последен случай на открито заседание за днешния ден, обявявам, че 

закрито заседание, на което Комисията ще вземе решение по заявлението на 

„Топлофикация Русе“ ЕАД, ще се проведе  на 23.12.2019 г. от 10:00. Благодаря Ви за 

участието. 

 

Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са изяснени 

пълно и всестранно, и на основание чл. 47, ал. 1 от Правилника за дейността на КЕВР и на 

нейната администрация 

Р Е Ш И : 

 

Насрочва закрито заседание на 23.12.2019 г. от 10:00 за вземане на решение 

относно заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-59 от 28.08.2019 г. за продължаване срока на 

лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия и на лицензия за пренос на 

топлинна енергия и заявление с вх. № E-ЗЛР-И-78 от 01.11.2019 г. за 

изменение/допълнение на лицензия за дейността „производство на електрическа и 

топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация Русе“ ЕАД. 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-ПД-59/13.12.2019 г. до 

„Топлофикация Русе“ ЕАД. 
2. Пълномощно на Йорданка Милева от Севдалин Желев – изпълнителен директор 

на „Топлофикация  Русе” ЕАД. 

 
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

 

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

 (Д. Кочков) 

 

 Протоколирал: 
 (И. Зашева - главен експерт) 


