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П Р О Т О К О Л 
 

№ 216 
 

София, 18.10.2017 година 

 

 

 
 

Днес, 18.10.2017 г. от 10:05 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, Димитър Кочков и 

главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  
 

 

 На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“, Елена Маринова – директор на дирекция 

„Правна“, Милен Трифонов  – началник на отдел "Цени и лицензии: електрически мрежи, 

търговия и пазари"  и експерти на КЕВР. 
 

 

Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са 

налице правни пречки за провеждането му.  

 

„Едисън Трейдинг“ СпА е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на 

КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-ПР-43/11.10.2017 г. и изпраща свои представители.  

На заседанието се явиха: 

 г-н Радослав Миков –упълномощен представител; 

 г-жа Ася Гекова – управител на „Едисън Трейдинг“ СпА. 

 

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

ПР-43 от 31.08.2017 г. на „Едисън Трейдинг“ СпА за прекратяване на лицензия № Л-283-

15 от 17.11.2008 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“. 

 

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

Маринова, Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Радостина Методиева, е приет с решение на 

КЕВР на закрито заседание по т. 3 от протокол № 211/11.10.2017 г. и публикуван на 

интернет страницата на Комисията. 
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Председателят запита представителя на „Едисън Трейдинг“ СпА запознат ли е с 

доклада и има ли забележки по него. 

 

 

Р. Миков: Запознахме се с доклада, нямаме възражения по така установените 

факти и обстоятелства и смятаме, че можете да пристъпите към решение. За нас няма 

пречка. Искам да обърна внимание, в нашето заявление сме посочили, че бихме искали 

дейността да бъде прекратена от 01.12.2017 г. и доколкото е възможно, молим, да се 

съобразите с това, с тази дата в решението. Ако може да се посочи в самото решение, че 

това е датата на прекратяването. 

 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Решението влиза в сила от 01.12. Работната група, първо, има ли нови факти и 

обстоятелства около заявлението, което беше подадено от „Едисън Трейдинг“ СпА и 

второ, може ли да отговорите на техния въпрос - възможно ли е решението да влезе в 

сила от 01.12.2017 г.? 

 

 

П. Младеновски : 

На първия въпрос - няма настъпили нови факти и обстоятелства. На втория въпрос, 

по принцип решението влиза от деня на вземането на решение от Комисията, т.е., това в 

случая ще бъде 31.10., но може и да се посочи дата различна от тази, доколкото се 

консултирах в решението, т.е., дата 01.12., за което обаче трябва да си посочите и 

съответните аргументи.  

 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Г-н Миков, това означава, че Вие трябва с нарочно писмо, със съответните 

аргументи, адресирано писмо до Комисията, ще бъде разгледано от работната група и по 

определен начин ще бъде отразено в проекта на решение, който ще бъде представен на 

нашето закрито заседание на 31.10.2017 г. 

 

 

Р. Миков: 

И за протокол така сме посочили в комуникация с „Енергиен системен оператор“ 

ЕАД и с „Българската независима енергийна борса“ и от тази дата ще прекратят действие 

и договорите, но ще посочим.   

 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Колеги, има ли от Ваша страна въпроси и изказвания – не.  

 

 

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 

 

Р Е Ш И : 

 

Насрочва закрито заседание на 31.10.2017 г. от 10:00 ч. за вземане на решение 

относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-43 от 31.08.2017 г. на „Едисън Трейдинг“ СпА за 
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прекратяване на лицензия № Л-283-15 от 17.11.2008 г. за дейността „търговия с 

електрическа енергия“. 

 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-ПР-43/11.10.2017 г. до „Едисън 

Трейдинг“ СпА 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

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

 (А. Йорданов) 

                                                                   

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

 (В. Владимиров) 

           

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

 (Г. Златев) 

Р. ТОТКОВА 

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

 (Е. Харитонова) 

 

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

 (В. Петков) 

 

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

 (Д. Кочков) 

 

 

 

Протоколирал: 

 (Н. Харбалиева - главен експерт) 


