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П Р О Т О К О Л 
 

№ 130 
 

София, 24.07.2019 година 

 

Днес, 24.07.2019 г. от 10:03 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 Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова 

(без право на глас). 

 

 На заседанието присъстваха 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-14-13-28/18.07.2019 г. „ТОПЛОФИКАЦИЯ- 

БУРГАС“ ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието във връзка с разглеждане на 

доклад с вх. № Е-Дк-446 от 11.07.2019 г. относно одобряване на „Общи условия за 

продажба на топлинна енергия от „Топлофикация - Бургас” ЕАД на потребители в град 

Бургас“ и проект на „Общи условия за продажба на топлинна енергия от „Топлофикация - 

Бургас” ЕАД на потребители в град Бургас“. 
 

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. 2 от Протокол № 

127/18.07.2019 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 
 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

За участие в заседанието, както предвижда и процедурата, са поканени 

представители на „Топлофикация - Бургас” ЕАД с покана към изпълнителния директор   

г-н Христин Илиев. Към момента на започване на заседанието днес никой от 

„Топлофикация - Бургас” ЕАД не се е отзовал на поканата. Не виждам в залата да 

присъства някой от ръководството на „Топлофикация - Бургас” ЕАД или оторизирано от 

тях лице, което да представи становището на дружеството.  

В такъв случай, това, което е необходимо да се направи, преди да обявя закриване 

на заседанието поради липса на заявителя в залата, е: първо, да съобщя, че очакваме в 

десетдневен срок да има внасяне на писмено становище от дружеството по доклада. Едва 

след внасяне на такова становище, в което дружеството или да изрази съгласие с проекта 

на Общи условия, или мотивирано да поиска определени промени, едва тогава 

допълнително ще бъде определена датата на закритото заседание на Комисията за 

приемане на Общи условия. С тези две съобщения аз закривам първото публично 
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заседание, а именно – откритото заседание за обсъждане на проекта на Общи условия за 

продажба на топлинна енергия от „Топлофикация - Бургас” ЕАД. 
 
 

Предвид горното, Комисията 

Р Е Ш И : 

 

Обявява десетдневен срок за внасяне на становище от „Топлофикация - Бургас” 

ЕАД относно доклад с вх. № Е-Дк-446 от 11.07.2019 г. за одобряване на „Общи условия за 

продажба на топлинна енергия от „Топлофикация - Бургас” ЕАД на потребители в град 

Бургас“. 

 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-14-13-28/18.07.2019 г. до 

„Топлофикация - Бургас” ЕАД. 

 

 
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

 

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

 (Д. Кочков) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (П. Трендафилова) 

 

 

 

 

 

Протоколирал: 
 (А. Фикова - главен експерт) 


