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П Р О Т О К О Л 
 

№ 260 
  

София, 10.12.2015 година 
 

 

Днес, 10.12.2015 г. от 14:06 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 и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас). 

 

На заседанието присъства и членът на Комисията Валентин Петков от състав «ВиК». 

 

На заседанието Е. Маринова – директор „Правна”, И. Александров – началник на 

отдел „Ценово регулиране и лицензии – електропроизводство и топлоснабдяване“ и експерти 

от 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-14-31-15/08.12.2015 г. и изпраща представители.  

На заседанието се явиха: 

 г-н Илиян Павлов – административен директор поделение „Електроразпределение“; 

 г-жа Маргарита Милева – ръководите отдел „Икономически анализи и прогнози“,  

упълномощени от г-н Владимир Костов – изпълнителен директор. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление с вх. № Е-14-31-

15 от 11.11.2015 г. за изменение на действащите цени на електрическата и топлинна 

енергия на „Брикел” ЕАД, който е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 6 от 

протокол № 252/08.12.2015 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 
 

 Председателят запита представителя на заявителите БРИКЕЛ“ ЕАД запознати ли са 

с доклада и имат ли забележки по него. 

 

И. Павлов:  

Ръководството на „Брикел” ЕАД се запозна с доклада и нямаме възражения по него. 

Съгласни сме с него. 

 

Доц. д-р Ив. Н. Иванов: 

Имате ли нещо да добавите, г-жо Милева? 
 

М. Милева: 

Не. 
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Председателят даде думата на работната група, изготвила доклада. 
 

И. Александров: 

Бихте ли дали повече подробности относно мотивите на Изпълнителната агенция по 

околна среда да не издаде комплексното разрешително, защото всичко тръгва оттам? Дайте 

повече подробности, защото ние четохме това решение, а то е изключително лаконично. 

 

М. Милева: 

В момента ние не сме подготвени да Ви дадем повече конкретика, отколкото в 

цялото решение на Изпълнителната агенция. Бих могла да кажа само това, което пише 

вътре. Ако искате, допълнително може да Ви представим някакви по-конкретни причини. 

 

Доц. д-р Ив. Н. Иванов: 

Бихте ли ни казали колко потребители имате на топлинната енергия, която 

произвеждате - битови потребители, обществени сгради? 

 

М. Милева: 

Точната цифра в момента не мога да Ви кажа, но мисля, че са над 2 хил. потребители 

общо. Лицензията ни е само за територията на Гълъбово. Преобладаващите са битовите 

потребители, над 90%. 

 

Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси към 

представителите на дружеството. 
 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси към представителите на 

дружеството. 
 

Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са изяснени 

пълно и всестранно и на основание чл. 47, ал. 1 от Правилник за дейността на КЕВР и на 

нейната администрация, 

Р Е Ш И : 
 

1. Насрочва закрито заседание на 11.12.2015 г. за приемане на проект на решение 

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

ЕАД. 

2. На дружеството да се изпрати уведомление за взетото решение с препоръчано 

писмо с обратна разписка. 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на ДКЕВР с изх. № Е-14-31-15/08.12.2015 г.  

2. Пълномощно на И. Павлов и М. Милева от В. Костов – изпълнителен директор. 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

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

 (С. Тодорова)  

 

2. ................................................. 

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

          Р. ТОТКОВА 


