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П Р О Т О К О Л 
 

№ 29 
 

София, 21.02.2018 година 
 

Днес, 21.02.2018 г. от 10:01 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 Светла Тодорова,  

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

 

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. 

 

„БРИКЕЛ” ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с 

изх. № Е-14-31-12/12.02.2018 г. и изпраща свой представител. 

 

На заседанието се яви: 

 г-жа  Маргарита Милева – пълномощник  на г-н Илиан Павлов – Прокурист 

на „БРИКЕЛ” ЕАД. 

   

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-107 от 05.02.2018 г. 

относно изменение на действащите цени на електрическа и топлинна енергия на „Брикел” 

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

Маринова, Ивайло Александров, Георги Петров, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ели 

Алексиева, Ана Иванова, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 1 от 

протокол № 25/12.02.2018 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Госпожо Милева, в съответствие с Правилника на открито заседание, Ви каня да 

изразите отношение към доклада, който е представен в предварително определения срок. 

 

М. Милева: 

Ние се запознахме с доклада, който е изготвен от дирекция „Електроенергетика и 

топлоенергетика“ и дирекция „Правна“, относно нашето заявление за изменение на 

действащите цени за регулаторен период 2017 – 2018 г. Предвид краткото време на този 

регулаторен период и наближаващия срок за подаване на заявления за новия ценови 

период 2018 – 2019 г., ние няма да възразяваме по изложеното становище в доклада. В 
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момента просто правим анализ на изпълнението на ремонтната програма за изминалия 

период и ще наблегнем на старанието си за изпълнение на определената квота в Решение 

№ Ц-18 от 2017 г. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Обръщам се към работната група: Има ли нови факти,обстоятелства и данни, които 

налагат корекции в изготвените документи? 

 

И. Александров: 

Към момента от дружеството няма депозирани в Комисията нови факти и 

обстоятелства. Работната група потвърждава становището си от доклада. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

В такъв случай, колеги, Вие имате ли въпроси към г-жа Милева, като пълномощник 

на „БРИКЕЛ” ЕАД? Не виждам. В такъв случай, преди да закрия заседанието, искам да 

обявя, г-жо Милева, че срокът за представяне на становище, ако желаете да представите, е 

22.02.2018 г., утре, 17:00 ч. Вие всъщност изказахте становището си днес устно. 

 

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 28.02.2018 г. от 10:00 ч. за  приемане на проект на  

решение относно изменение на действащите цени на електрическа и топлинна енергия на 

„Брикел” ЕАД. 

 

Приложения: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-14-31-12/12.02.2018 г. до „БРИКЕЛ” 

ЕАД; 

2. Пълномощно на г-жа Маргарита Милева от г-н Илиан Павлов – Прокурист на 

„БРИКЕЛ” ЕАД. 

   
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

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

  (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Е. Харитонова) 

 
Протоколирал: 

 (Н. Харбалиева - главен експерт) 


