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П Р О Т О К О Л 

 

№ 65 

 
София, 30.03.2017 година 

 

 

Днес, 30.03.2017 г. от 09:30 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от председателя доц. д-р 

Иван Н. Иванов.  
 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Евгения Харитонова, Валентин Петков и главният секретар Росица 

Тоткова (без право на глас).  

 

 На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, Ю. 

Митев – директор на дирекция „Обща администрация“, П. Младеновски – директор на 

дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“, Р. Тахир – началник на отдел „Цени, 

лицензии и пазари – природен газ“, А. Иванова -  началник на отдел „Контрол и решаване 

на спорове – природен газ“, И. Касчиев – директор на дирекция „Водоснабдителни и 

канализационни услуги“ и експерти на КЕВР. 

 

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма 

други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което 

протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 1. Доклад с вх. № О-Дк-210 от 24.03.2017 г. относно Доклад за дейността на 

Комисията за енергийно и водно регулиране за 2016 година. 

 Докладват: Росица Тоткова; Елена Маринова; Юлиян Митев; Пламен 

Младеновски; Ивайло Александров; Стефан Мазнев; Ремзия Тахир; 

 Агапина Иванова; Ивайло Касчиев; Йоланта Колева 

  

По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-210 от 24.03.2017 г. относно 

Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2016 година. 

 

Съгласно чл. 20, т. 4 от ЗЕ Председателят на КЕВР внася ежегодно в Народното 

събрание доклад за дейността на Комисията. Съгласно чл. 8 от Правилника за дейността 

на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация ежегодно до 

31 март КЕВР приема годишен доклад, който съдържа: 

1. Информация за дейността на Комисията; 

2. Анализ на състоянието на енергийния пазар и на В и К сектора за отчетния 

период и перспективите за тяхното развитие; 
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3. Изпълнение на бюджета на Комисията. 

В изпълнение на нормативните изисквания бе подготвен доклад, който съдържа 

информация за дейността на КЕВР през календарната 2016 г. в следните области:  

 - развитие на подзаконовите нормативни актове от Комисията за енергийно и водно 

регулиране; 

- електоенергетика; 

- топлоенергетика - електропроизводство, високоефективно комбинирано 

производство и топлоснабдяване;  

- природен газ;  

- водоснабдителни и канализационни услуги;  

- жалби и работа с потребителите;  

- процесуално представителство;  

- международна дейност;  

- административно обслужване;  

- финансово-стопанска дейност. 

В отделните области е представена информация за дейността на КЕВР. 

Представени са статистически данни; решения на Комисията - за определяне или 

утвърждаване на цени, за одобряване на бизнес планове, за даване на разрешения по ЗЕ, за 

издаване, изменение или прекратяване на лицензии, за издаване на сертификати, за 

установяване на публични държавни вземания; перспективите за развитие на дейността на 

КЕВР в съответните сектори и др. Отделена е специална глава за жалбите и работата с 

потребители, като са представени статистически данни, посочени са конкретни примери за 

разгледаните оплаквания срещу енергийни и топлофикационни дружества, и срещу ВиК 

оператори, както и взети решения от Комисията. 

 

 Изказвания по т.1: 

 И. Иванов припомни на членовете на Комисията, че по време на предходното 

закрито заседание е взето решение към Доклада за дейността на Комисията за енергийно и 

водно регулиране за 2016 година за бъдат включени съдържанието и въведението, както и 

да се направи преструктурирането на Глава четвърта. Природен газ, без да бъде изменена 

същността на записаното в нея. До това решение се е стигнало след направените 

изказвания.  

 Р. Тоткова докладва, че работната група е изпълнила всички указания на членовете 

на КЕВР относно споменатите части от доклада. Докладът е във вид, в който Комисията е 

препоръчала да бъде. Предвид гореизложеното и на основание чл. 8 от Правилника за 

дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, 

работната група предлага на Комисията да вземе следните решения: да приеме настоящия 

доклад; да приеме Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране 

през 2016 година; приетият по т. 2 доклад да бъде внесен в Народното събрание. 

 И. Иванов каза, че може да се добави, че докладът ще бъде внесен в Народното 

събрание след неговото конституиране.  

 А. Йорданов каза, че иска да изрази своето съжаление относно това заседание. 

Членовете на Комисията, които на предходното закрито заседание най-много са 

настоявали да прочетат пълния текст на въведението, не присъстват в залата. А. Йорданов 

допълни, че е прочел въведението и то наистина съдържа синтез на това, което се излага в 

доклада. Преструктурирането на Глава четвърта. Природен газ също е направено добре. 

По този начин много по-ясно са презентирани дейността и приоритетите на Комисията.  

 И. Иванов каза, че също е прочел Глава четвърта. Природен газ. Тя е написана в 

една много по-добра структура, която наистина показва и изтъква дейността на Комисията 

и най-важните неща, които са направени.  

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 8 от Правилника за дейността на 

Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, 
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КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклад относно Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно 

регулиране за 2015 година. 

2. Приема Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране през 

2016 година, приложение към настоящия протокол; 

3. Приетият по т. 2 доклад да бъде внесен в Народното събрание. 

 

 И. Иванов каза, че един ден след като с указ на президента бъде свикано 44-то 

Народно събрание, Докладът за дейността на Комисията за енергийно и водно 

регулиране за 2016 година ще бъде внесен за разглеждане, както и ще бъде публикуван на 

интернет страницата на КЕВР. 

И. Иванов благодари на работната група, че въпреки натоварения месец е успяла да 

изготви и представи в срок доклада.  

 

В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова, Валентин 

Петков. 

 

Решението е взето с пет гласа „за”. 

 

Приложения: 

1. Доклад с вх. № О-Дк-210 от 24.03.2017 г. относно Доклад за дейността на 

Комисията за енергийно и водно регулиране за 2016 година. 

2. Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2016 

година. 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

       

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

 

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

 (В. Петков) 

          Р. ТОТКОВА 

 


