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П Р О Т О К О Л 
 

№ 129 
 

София, 17.06.2020 година 

 

 

Днес, 17.06.2020 г. от 10:07 ч. се проведе открито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, ръководено от 

председателя доц. д-р Иван Н. Иванов. 
 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, 

Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

  

 На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“ и експерти на КЕВР. 

 

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

налице правни пречки за провеждането му. 

 

На основание чл. 6а, ал.1 от Закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и 

за преодоляване на последиците, както и решение на КЕВР по Протокол № 78 от 

10.04.2020 г., т. 1, Комисията за енергийно и водно регулиране ограничава движението на 

хора и социалните контакти в сградата на регулатора и приоритетно въвежда 

дистанционно предоставяне на административни услуги и консултации за гражданите. 

Предвид това, Комисията за енергийно и водно регулиране е поканила лицата, 

представляващи „Компания за енергетика и развитие“ ООД, за пряко и виртуално участие 

в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.  

 

„Компания за енергетика и развитие“ ООД е уведомено за провеждане на 

заседанието с писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-28/10.06.2020 г.  

 

Участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype е заявила: 

 г-жа Меглена Русенова – управител на „Компания за енергетика и развитие“ 

ООД. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-438 от 29.05.2020 г. 

относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-28 от 14.04.2020 г., подадено от „Компания за 

енергетика и развитие“ ООД, за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“. 

 

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

Маринова, Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Петя Андонова, Кристина Костадинова, 

Радостина Методиева, Рада Башлиева, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание 
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по т. 3 от Протокол № 123/10.06.2020 г. и публикуван на интернет страницата на 

Комисията. 
 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

За трето закрито заседание управителят на „Компания за енергетика и развитие“ 

ООД, г-жа Меглена Русенова, е заявила участие на платформата за комуникация Skype. 

Моля да се осъществи връзка с г-жа Русенова.  

 

Служител от КЕВР потърси г-жа Меглена Русенова за видео разговор чрез 

програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Добър ден, г-жо Русенова. Очакваме Вашето участие – да изразите становището 

на ръководената от Вас „Компания за енергетика и развитие“ ООД по доклада, който е 

изготвен от работната група на КЕВР, свързан със заявлението за издаване на лицензия 

за дейността „търговия с електрическа енергия“. 

 

Меглена Русенова – управител на „Компания за енергетика и развитие“ 

ООД: 

Като управител на „Компания за енергетика и развитие“, подкрепяме и нямаме 

възражения или коментари по доклада, за което благодарим. Бихме искали да Ви 

информираме, че смятаме да продължим да разширяваме нашата дейност основно 

свързана с търговията на енергия от възобновяеми източници и чрез новата лицензия това 

ще ни даде такава нова перспектива.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-жо Русенова. Останете на линия. Искам да отправя въпрос първо 

към г-н Младеновски. Има ли нови обстоятелства, които трябва да бъдат отразени към 

изготвения към момента доклад? Става въпрос за последното закрито заседание, на което 

Комисията ще приеме решение.  

 

П. Младеновски: 

Няма такива. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Обръщам се към колегите от Комисията. Колеги, имате ли въпроси към г-жа 

Русенова или изказвания? Няма такива. В такъв случай и за това заявление от „Компания 

за енергетика и развитие“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“ насрочвам закритото заседание, на което Комисията ще се 

произнесе с решение, на 24.06.2020 г. от 10:00 часа.  

 

 

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 24.06.2020 г. от 10.00 часа за приемане на решение 

относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-28 от 14.04.2020 г., подадено от „Компания за 

енергетика и развитие“ ООД, за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“. 
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Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-28/10.06.2020 г. до „Компания 

за енергетика и развитие“ ООД. 

 

 

 
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Е. Харитонова) 

 

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

 (Д. Кочков) 

 

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

 (П. Трендафилова) 

 

 
Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 

 
 


