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П Р О Т О К О Л 

 

№ 45 
 

София, 09.03.2017 година 
 

 

Днес, 09.03.2017 г. от 10:18 ч. се проведе открито 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 Светла Тодорова, Ремзи 

Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова, Димитър 

Кочков и Юлиян Митев – за главен секретар съгласно Заповед № 111/27.02.2017 г. (без 

право на глас). 

 

 На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“, М. Трифонов – и.д. началник на отдел „Цени и 

лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“ 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.  

 

Откритото заседание е във връзка с разглеждане на доклад относно заявление с 

вх. № Е-ЗЛР-Л-66 от 16.12.2016 г. на „Балтик Енерджи Партнърс“ ОЮ за издаване на 

лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“. 

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

Маринова, Милен Трифонов, Вера Георгиева, Радостина Методиева, Юлиан Стоянов, 

Бойко Стоянов и Христина Стоянова, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание 

по т. 5 от протокол № 36/28.02.2017 г. и публикуван на интернет страницата на 

Комисията. 

 

„Балтик Енерджи Партнърс“ ОЮ е уведомено с писмо на КЕВР с изх. № Е-

ЗЛР-Л-59/28.02.2017 г. за провеждането на откритото заседание и не изпраща 

представител. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Независимо, че ние сме поканили Марко Аликсон – управител на дружеството и 

Пеетер-Яс Пик, който е съуправител на дружеството, няма представител.  

При това положение обявявам за закрито заседанието относно заявлението на 

„Балтик Енерджи Партнърс“ ОЮ.  
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Предвид гореизложеното, Комисията  

 

Р Е Ш И : 

 

1. Насрочва закрито заседание на 16.03.2017 г. за вземане на решение относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-66 от 16.12.2016 г. на „Балтик Енерджи Партнърс“ ОЮ за 

издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“. 

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

писмо с обратна разписка. 

 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-59/28.02.2017 г. 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

          Ю. МИТЕВ 

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

 (Е. Харитонова)                                                (съгласно Заповед № 111/27.02.2017 г.)                                                                                  

 

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

 (Д. Кочков) 

 

 


