_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ
№ 141
София, 05.07.2017 година
Днес, 05.07.2017 от 10:10 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 Ремзи Осман, Владко
Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков и главният секретар
Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъства М. Трифонов – началник на отдел „Цени и лицензии:
електрически мрежи, търговия и пазари“.
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-ПР-62 от 29.11.2016 г. на „Транс Евроенерджи“ АД за прекратяване на
лицензия № Л-203-15 от 03.04.2006 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“.
Докладът, изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, Елена
Маринова, Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Радостина Методиева и Христина
Стоянова, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 5 от протокол №
130/26.06.2017 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.
„Транс Евроенерджи“ АД е уведомено с писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-ПР62/26.06.2017 г. за провеждането на откритото заседание и не изпраща представител.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Съобщиха ми, че изпълнителните директори на „Транс Евроенерджи“ АД
Красимир Сланчев и Васил Братанов са съобщили, че няма да присъстват на днешното
заседание. Аз искам да се позова на чл. 46, ал. 3 от Правилника за дейността на
Комисията за енергийно и водно регулиране, че неявяването на някоя от страните, която
е редовно уведомена за заседанието, не е пречка за разглеждане на преписката. Отправям
веднага въпрос към работната група. Има ли нови факти и обстоятелства, които
независимо от неявяването на заявителя ние трябва да отразим в нашето решение?
М. Трифонов:
Към момента не са ни известни нови факти. Поддържаме си изводите от
доклада.
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

Доц. д-р И. Н. Иванов:
Тогава единствено заявявам, че закритото заседание, на което ще разгледаме и
ще се произнесем с решение по заявлението на „Транс Евроенерджи“ АД за
прекратяване на лицензията за дейността „търговия с електрическа енергия“, ще се
проведе на 13.07.2017 г. от 10:00 часа.
Предвид гореизложеното, Комисията
РЕШИ:
Насрочва закрито заседание на 13.07.2017 г. за вземане на решение относно
заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-62 от 29.11.2016 г. на „Транс Евроенерджи“ АД за
прекратяване на лицензия № Л-203-15 от 03.04.2006 г. за дейността „търговия с
електрическа енергия“.
Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-ПР-62/26.06.2017 г. до г-н
Красимир Сланчев и г-н Васил Братанов – изпълнителни директори на „Транс
Евроенерджи“ АД.
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