ПРОТОКОЛ
№ 64
София, 13.03.2020 година
Днес, 13.03.2020 г. от 10:08 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, Ремзи Осман,
Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка
Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъства П. Младеновски – директор на дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“.
Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са
налице правни пречки за провеждането му.
С писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-ПР-11/06.03.2020 г. „Техномашимпекс“ ЕООД
е уведомено за провеждането на открито заседание за разглеждане на доклад с вх. № ЕДк-192 от 28.02.2020 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-11 от 14.02.2020 г. на
„Техномашимпекс“ ЕООД за прекратяване на лицензия № Л-499-15 от 29.03.2018 г. за
дейността „търговия с електрическа енергия“.
Докладът, изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, Елена
Маринова, Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Кристина Костадинова, Радостина
Методиева, Рада Башлиева, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 4 от
Протокол № 58/06.03.2020 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.
На откритото заседание „Техномашимпекс“ ЕООД не изпраща свои представители.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
От страна на дружеството заявител „Техномашимпекс“ ЕООД беше поканен за
участие управителят на дружеството - г-жа Катя Георгиева. Нито тя е дошла, нито друг
упълномощен представител от „Техномашимпекс“ ЕООД е тук в заседателната зала.
Съгласно правилника ние провеждаме заседанието и без участие на заявителя. При това
положение, след като заявителят не се е представил, аз директно отправям въпрос към г-н
Младеновски. Има ли нови обстоятелства, г-н Младеновски? Няма такива. Колеги,
очевидно няма към кого да се отправят въпроси.
В такъв случай, директно обявявам, че насрочвам закритото заседание, на което
Комисията ще се произнесе с решение, за 19.03.2020 г. от 10:00 ч.
Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са изяснени
София 1000, бул. „Кн. Ал. Дондуков“ № 8-10
тел.: (02) 988 87 30; факс: (02) 988 87 82
www.dker.bg, dker@dker.bg

пълно и всестранно, и на основание чл. 47, ал. 1 от Правилника за дейността на КЕВР и на
нейната администрация
РЕШИ:
Насрочва закрито заседание на 19.03.2020 г. от 10:00 ч. за вземане на решение
относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-11 от 14.02.2020 г. на „Техномашимпекс“ ЕООД за
прекратяване на лицензия № Л-499-15 от 29.03.2018 г. за дейността „търговия с
електрическа енергия“.
Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-ПР-11/06.03.2020 г. до
„Техномашимпекс“ ЕООД.
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