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П Р О Т О К О Л 
 

№ 51 
 

София, 27.03.2019 година 

 

 

Днес, 27.03.2019 г. от 10:08 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 Ремзи Осман, Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, 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. 
 

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-14-06-22/22.03.2019 г. „ТОПЛОФИКАЦИЯ - 

ВРАЦА” ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието във връзка с разглеждане на 

доклад с вх. № Е-Дк-164 от 19.03.2019 г. относно заявление на „Топлофикация - Враца” 

ЕАД за одобряване на „Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди 

от „Топлофикация - Враца” ЕАД на клиенти в град Враца” и изпраща свои представители. 

На заседанието се явиха: 

 г-н Радослав Михайлов – изпълнителен директор на „Топлофикация - Враца” 

ЕАД; 

 г-н Иван Иванов – ръководител на отдел „Продажби“ в „Топлофикация - Враца” 

ЕАД. 

 

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

Маринова, Благовест Балабанов, Стефан Мазнев, Дора Томова, Йовка Велчева и Надежда 

Иванова, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 1 от Протокол № 

48/22.03.2019 г. 
 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

В приложение на доклада е представен проект на Общи условия и проект на 

Правила за работа с потребители на електронен носител. 

 

Росица Тоткова - главен секретар: 

Г-н Председателю, поисках да ми дадете възможност във връзка с провеждането на 

това заседание, свързано с доклада относно Общите условия на „Топлофикация - Враца” 

ЕАД, да уведомя Комисията, че сме допуснали нарушение на процедурата. Независимо, че 
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заявителите са поканени и те са тук, докладът, датата и часът не са публикувани на 

страницата на Комисията, така както изисква чл. 44 от Правилника за дейността на КЕВР. 

И тъй като това е съществено нарушение, за което поднасям извинение от името на всички 

нас на Вас и най-вече на представителите на „Топлофикация - Враца” ЕАД, и предлагам, 

ако Вие не възразявате, това открито заседание да бъде проведено на 03.04.2019 г. от 10:00 

ч. Още веднъж, съжалявам, че сме допуснали такава грешка и поднасям нашите 

извинения.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Допуснато е нарушение на процедурата, а всяко нарушение на процедурата може 

да даде възможност да бъде атакувано решение на Комисията. По тази причина, колеги, аз 

считам, че ще подкрепите и предложението, което правя, за отлагане на разглеждането на 

този доклад със съответните проекти за 03.04.2019 г. Заедно с това, наистина правя остра 

забележка, г-жо Главен секретар. Вие сте била в отпуск, но в крайна сметка, моля да 

предадете и на г-н Ю. Митев, а и Вие, такова нещо не трябва да се допуска, защото дори 

представителите на заявителя са дошли в днешния ден за това заседание. 

Аз поднасям към Вас моите извинения и на Комисията. Надявам се да не се 

допуска такъв пропуск, не само свързано с „Топлофикация - Враца” ЕАД, но и изобщо. 

 

Росица Тоткова - главен секретар: 

Говори без микрофон 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Да. Благодаря Ви все пак и заповядайте, надявам се, че ще се отзовете, естествено, 

като заявител, на 03.04.2019 г. от 10:00 ч.  

Пренасрочвам това открито заседание за заявлението на „Топлофикация - Враца” 

ЕАД за одобряване на „Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди 

от „Топлофикация - Враца” ЕАД на клиенти в град Враца”, както и Правилата за работа с 

потребителите, за 03.04.2019 г. от 10:00 ч. 

 

Говори без микрофон 

 

Р. Осман: 

В момента не са спазени условията, които изисква законодателството. Какво ще 

гласуваме? Просто не може да се дискутира. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Не можем да започнем заседанието. 

 

Р. Осман: 

Няма такава точка в дневния ред. Нататък трябва да помислим, тъй като е за първи 

път. Няма какво да гласуваме. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Насрочването на заседанията и пренасрочването става със съобщение на 

председателя на Комисията, а не с решение на Комисията. 

 

Е. Харитонова: 

По протокола. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Да, по протокола, така че аз насрочвам за 03.04.2019 г. заседанието. 
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Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-14-06-22/22.03.2019 г. до 

„Топлофикация - Враца” ЕАД. 
 

 

 
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

 

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

 (П. Трендафилова) 

 

 

 

 

Протоколирал: 
 (А. Фикова - главен експерт) 


