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ПРОТОКОЛ
№ 203
София, 12.10.2016 година
Днес, 12.10.2016 от 10:47 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 Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков и Димитър Кочков, и
Юлиян Митев – за главен секретар съгласно Заповед №725 /07.10.2016 г. (без право на глас).
На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“, Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“ 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.
„Меркурия Енерджи Юръп Трейдинг Лимитид“ е уведомено за провеждане на
заседанието с писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-ПР-39/07.10.2016 г. и изпраща свои
представители. На заседанието се явиха:
 г-н Антон Кръстев – упълномощен представител;
 г-н Никола Минчев – упълномощен представител.
На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР39 от 07.07.2016 г. на „Меркурия Енерджи Юръп Трейдинг Лимитид“ за прекратяване на
лицензия № Л-345-15 от 06.12.2010 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“.
Докладът, изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен
Трифонов, Юлиан Стоянов, Радостина Методиева, Христина Стоянова и Бойко Стоянов, е
приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 3 от протокол № 198/07.10.2016 г. и
публикуван на интернет страницата на Комисията.
Председателят запита представителите на „Меркурия Енерджи Юръп Трейдинг
Лимитид“ запознати ли са с доклада и имат ли забележки по него.
А. Кръстев:
Нямаме възражения по доклада. Считаме го за обективен и нямаме какво да добавим.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Г-н Младеновски, има ли нови факти и обстоятелства, които трябва да бъдат
отразени?
П. Младеновски:
Ние също нямаме какво да добавим.
Председателят даде думата
представителите на заявителя.
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От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси към представителите на
дружеството.
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

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,
РЕШИ:
1. Насрочва закрито заседание на 20.10.2016 г. за вземане на решение относно
заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-39 от 07.07.2016 г. на „Меркурия Енерджи Юръп Трейдинг
Лимитид“ за прекратяване на лицензия № Л-345-15 от 06.12.2010 г. 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-ПР-39/07.10.2016 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
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(А. Йорданов)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
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ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

ЮЛИЯН МИТЕВ
съгласно Заповед №725/07.10.2016 г.
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(В. Петков)
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(Д. Кочков)
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