
   

   
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 

 

 

 
П Р О Т О К О Л 

 

№ 30 
 

София, 28.02.2019 година 

 

Днес, 28.02.2019 г. от 10:01 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, Пенка Трендафилова 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. 
 

 

С писмо на КЕВР с изх. № Е-14-08-8/21.02.2019 г. за участие в открито заседание е 

поканена г-жа Елвира Танчева – синдик на „Топлофикация Шумен“ ЕАД – в 

несъстоятелност. 
 

Проведеното заседание е във връзка с разглеждане на доклад с вх. № Е-Дк-128 от 

18.02.2019 г. относно открито производство за прекратяване на лицензия № Л-035-03 от 

15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на 

лицензия № Л-034-05 от 15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, 

издадени на „Топлофикация Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност. 

 

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

Маринова, Ивайло Александров, Юлиана Ангелова, Радослав Наков, Ана Иванова, Йовка 

Велчева и Надежда Иванова, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 3 от 

Протокол № 28/21.02.2019 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 
 

„Топлофикация Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност не изпраща свои представители. 

 

На заседанието се яви: 

 г-н Валентин Маламов – представител на „Енергоснабдяване“ ООД – 

собственик на капитала на „Топлофикация Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност. 

 
 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Съгласно процедурата за отрито заседание, след като беше изпратен докладът до 

„Топлофикация Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност, за участие е пристигнал г-н Валентин 
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Маламов, който е представител на „Енергоснабдяване“ ООД – собственик на капитала на 

„Топлофикация Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност. Г-н Маламов, изразете отношение към 

доклада на работната група към Комисията за енергийно и водно регулиране.  

 

Валентин Маламов – представител на „Енергоснабдяване“ ООД: 

Ние пуснахме в понеделник, тъй като разбрахме за откритото производство едва 

след като излезе публичното оповестяване… За образуването на производството Вие сте 

подведени - цялата Комисия. Първо, дружеството има собственик на капитала. Второ, 

текат дела по отношение на действителното състояние по отношение на несъстоятелност. 

Има две решения за несъстоятелност. Едното е това, което печелим ние и то е от 

22.12.2014 г. Второто е от 2018 г., но имаме искане, молба за отмяна на второто решение, 

тъй като то е в нарушение на… мога да цитирам конкретни членове, ако държите да ги 

кажа, за да бъдат записани. Имаме подадена молба за отмяна във ВКС. След като видяхме 

публично, че сте открили производство, сме завели срещу Вас дело в Административен 

съд. В същото време сме сезирали и Върховна административна прокуратура. За нас това 

е много драстично нарушение на нашите права. Аз общо взето се учудвам, тъй като ние 

миналата година вече имахме един много сполучлив опит с Вас – във връзка с Ваше 

становище за това каква е нашата технология, нашата иновация, която искаме да въведем. 

Тогава след два разговора получихме една прекрасна рецензия от Ваша страна. Аз 

възразявам, дори държа да се запише, да се знае, че искам да се прекрати производството, 

най-малкото да се спре докато се изясни. Правно имате проблем. Първо, не сте отчели, че 

има собственик на капитала. Второ, - т. 5 (на която се позовавате) не е реална. Няма 

влязло в сила решение за несъстоятелност. Ако приемете, че има такава точка, то тогава 

има две. Молбата за промяна, която сме подали, е практически Върховен касационен съд 

да се произнесе кое от решенията остава, т.е. Вие сте в една правна колизия, в която сме и 

ние. Ние караме повече от четири години така. Считаме, че е неправомерно да искате да 

ни отнемете лицензията и при положение, че Върховният касационен съд още не се е 

произнесъл. В понеделник сме Ви изпратили по имейл пощата всичко. Разбираме, че сте 

подведени от синдика Елвира Танчева. Имаме няколко заведени производства срещу нея 

за нарушение на чл. 53, ал. 1 от Закона за енергетиката. Тя твърдо продава и разпродава. 

Това мога да кажа. Аз мога да кажа много подробности. Мисля, че за случая това е 

достатъчно.  
 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

 Благодаря Ви, г-н Маламов. Искам само да уточня. Вие казахте, че сте изпратили  

писмо. То е в отговор на нашия доклад? Така ли да разбирам, защото след откритото 

заседание Вие може да депозирате становище по доклада? 

 

Валентин Маламов – представител на „Енергоснабдяване“ ООД: 

Да. Изпратили сме го във връзка с Вашия доклад, който видяхме на Вашата 

страница. Ще помоля после за номер от деловодството. Ако трябва – ще го входираме 

отново.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Мисля, че в това отношение ще Ви се окаже съдействие.  

 

Валентин Маламов – представител на „Енергоснабдяване“ ООД: 

Благодаря Ви.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

И аз Ви благодаря. Обръщам се към работната група. Чухте изявлението на г-н 

Маламов. Искам да Ви запитам ще вземете ли отношение. Второ, - има ли нови факти, 

данни, обстоятелства, които трябва да бъдат отразени? 

 



 3 

П. Младеновски: 

Това,  което в момента г-н Маламов изнесе, за нас са нови факти и обстоятелства. 

Нашият доклад е базиран на влязло в сила съдебно решение от 2018 г. за обявяване на 

„Топлофикация Шумен“ ЕАД  в несъстоятелност, както и на становища на синдика, който 

не възразява срещу прекратяването на лицензиите на дружеството. След като се запознаем 

с изнесеното от г-н Маламов, това ще бъде отразено и във финалното решение и ще 

можем да вземем по-конкретно отношение.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

 Благодаря Ви, г-н Младеновски. Колеги, Вие имате ли въпроси към представителя 

на „Топлофикация Шумен“?  

 

 С. Тодорова: 

 Аз разбирам, че решението за несъстоятелност от 2018 г. не е окончателно. Така ли 

е? 

 

Валентин Маламов – представител на „Енергоснабдяване“ ООД: 

 Разбра се. За едно и също нещо, за един и същ субект и обект има два решения, 

които са противоположни, т.е. решението трябва да стане окончателно тогава, когато 

Върховният касационен съд се произнесе кое от двете решения отпада. Дотогава всички 

сме в колизия за каквото и да кажем.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Т.е. решението е само на първа инстанция? 

 

Валентин Маламов – представител на „Енергоснабдяване“ ООД: 

Не. Двете решения са минали на ВКС. 

 

Р. Осман: 

Човекът не се изказва докрай. Не е на първа инстанция.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Да. Правилно. Това е на Окръжен съд – Шумен? 

 

Валентин Маламов – представител на „Енергоснабдяване“ ООД: 

 На ВКС – Върховен касационен съд. Двете са минали през Върховен касационен 

съд.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

 Колеги, имате ли други въпроси? Няма. В такъв случай, преди да закрия 

заседанието, обявявам дата, на която Комисията на закрито заседание ще се произнесе с 

решение. Тази дата ще бъде 14.03.2019 г. от 10:00 ч. Срокът умишлено е удължен, за да 

може работната група да се запознае с мотивите, които са изготвени от г-н Маламов.  
 

 

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 14.03.2019 г. от 10:00 ч. за вземане на решение 

относно открито производство за прекратяване на лицензия № Л-035-03 от 15.11.2000 г. за 

дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-034-05 
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от 15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация 

Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност. 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-14-08-8/21.02.2019 г. до 

„Топлофикация Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност. 

 

 
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) 

 

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

 (П. Трендафилова) 

 

 
Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 

 
 


