
                                                                                                                                                                         

КЕВР - СЕДМИЦАТА В ЦИФРИ И ФАКТИ 

 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА 

 

 
На 14.10.2015 г. в сградата на КЕВР беше проведено открито заседание за обсъждане на доклад на 

експертната група по бизнес плана на „Брикел“ ЕАД 

 
Същият ден, на второ открито заседание, Комисията обсъди и доклад на работната група във 

връзка с внесения бизнес план на „Топлофикация-Русе“. 
 

На третото открито заседание за деня членовете на КЕВР обсъдиха доклад на експертите във 
връзка със заявление на „Девен“ АД за изменение и допълнение на лиценция. 

 

По трите подадени заявления Комисията ще проведе закрити заседания на 27.10.2015 г., на които ще 
приеме проекти за решения. Предстои и обществено обсъждане по трите точки, след което комисията 

ще приеме окончателни решения.   
 

През седмицата КЕВР проведе и пет закрити заседания, на които бяха разгледани въпроси от 

различен характер : одобряване на  заявления за издаване и допълнения към лицензии, бизнес 
планове на дружества, издаване, утвърждаване на цени за разпределение, за снабдяване с природен 

газ, както и цени за присъединяване към газопреносна мрежа в общини, цени за водоснабдителни и 
канализационни услуги, както и подадени жалби до регулатора. 

 

 



                                                                                                                                                                         

 

СРЕЩИ И ПРОЯВИ С УЧАСТИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КЕВР  

И ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА 

 

 

 12.10 - Председателят на 

КЕВР доц. д-р Иван Иванов проведе среща с гостуващата у нас делегация на Европейската климатична 

фондация /ECF/ и Европейския институт за енергийни характеристики на сградите /BPIE/. В разговора 

участваха и членовете на КЕВР Евгения Харитонова и Ремзи Осман. Основни теми, дискутирани на 

срещата, бяха ролята на енергийната ефективност за повишаване енергийната независимост и 

енергийната сигурност, както и ангажиментите на енергийния регулатор във връзка с предстоящата 

либерализация на енергийния пазар у нас. 



                                                                                                                                                                         

 13.10 - Председателят на 

КЕВР доц. д-р Иван Иванов присъства на официалната церемония по въвеждане в експлоатация от 

„Булгартрансгаз“ ЕАД на реконструираната компресорна станция (КС) „Ихтиман“ и изградения нов 

газотурбинен агрегат. На събитието присъстваха министър-председателят Бойко Борисов, министърът 

на енергетиката Теменужка Петкова, заместник-държавният секретар по международната търговия на 

САЩ Кенет Хаят, шарже д’афер на Посолството на САЩ у нас Родерик Мур,  представители на местния 

бизнес.   

 

 13.10-Председателят на 

КЕВР доц. д-р Иван Иванов проведе работна среща с г-жа Гюн Оланд  във връзка с дейностите по 

проекта „Въвеждане на европейски електроенергиен пазар в България-ІІ фаза“. Г-жа Оланд е  

ръководител на проекта от страна на енергийния регулатор на Норвегия – NVE. Двамата обсъдиха 



                                                                                                                                                                         
резултатите от предприетите от КЕВР мерки във връзка с организацията на проекта и подготовката на 

експертите за преминаване към функционираща енергийна борса. По-рано през деня, г-жа Оланд 

поредица работни срещи с експерти на КЕВР, ЕСО и БНЕБ. На тях бяха обсъдени редица ключови 

аспекти на проекта, свързани с изграждане на капацитет на енергийния регулатор за ефективен 

надзор и мониторинг на енергийния пазар и практическо обучение във връзка с търговията на 

електроенергийната борса. 

 

 

 

 14.10 – По покана на 

Комисията за енергийно и водно регулиране беше проведена среща с ръководствата на Национално 

представените работодателски организации. В разговора участваха Кирил Домусчиев, председател на 

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Васил Велев, председател на УС на 

Асоциацията на индустриалния капитал в България, Камен Колев, заместник-председател на 

Българската стопанска камара, Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена 

палата и Константин Стаменов, председател на УС на Българската федерация на индустриалните 

енергийни консуматори. 



                                                                                                                                                                         

15.10 - Предвижданите 

реформи в енергетиката и бъдещето на отрасъла бяха основните теми на проведената среща на 

Комисията за енергийно и водно регулиране с представители на работодателски и браншови 

организации в сектора. В разговора участваха AES-Марица Изток 1“, „Контур Глобал Марица Изток 3“ 

АД, Асоциация „Хидроенергия“, Българската ветроенергийна асоциация, Българската фотоволтаична 

асоциация, електроразпределителните дружества "ЕВН България" и "ЧЕЗ България".  

Срещата се проведе по молба на представените организации.   


