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П Р О Т О К О Л 

 

№ 90 
 

София, 30.04.2020 година 

 

Днес, 30.04.2020 г. от 10:02 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 Ремзи Осман, Владко 

Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Пенка Трендафилова и главният 

секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“ и М. Трифонов – началник на отдел „Цени и 

лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“. 

 

Във връзка с обявеното извънредно положение, на основание Закона за мерките и 

действията по време на извънредното положение и препоръките на Националния 

оперативен щаб за дейността на администрациите в условията на коронавирус COVID-19, 

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 „Мост Енерджи“ АД, или други 

упълномощени от тях представители на дружеството, за дистанционно участие в 

откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.  

 

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

налице правни пречки за провеждането му. 
 

"МОСТ ЕНЕРДЖИ" АД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на 

КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-ПД-23/24.04.2020 г. 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-339 от 16.04.2020 г. 

относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-23 от 27.03.2020 г., подадено от „Мост Енерджи“ АД 

за продължаване срока на лицензия № Л-355-15 от 20.04.2011 г., издадена 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 по 

т. 2 от Протокол № 86/24.04.2020 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 
 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

За участие в заседанието е поканена г-жа Тони Тенева, изпълнителен директор на 

„Мост Енерджи“ АД. В края на вчерашния ден се получи писмо от „Мост Енерджи“ АД, 

чието съдържание прочитам: 

Уважаеми г-н Председател, 

Във връзка с отправената (в цитираното писмо) покана до „Мост Енерджи“ АД 
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за пряко и виртуално участие в откритото заседание на КЕВР за разглеждане на 

заявлението от 27.03.2020 г. за продължаване срока на лицензията ни от 20.04.2011 г., 

издадена на дружеството, Ви уведомяваме за следното: Изразяваме съгласието си с 

доклада и съдържащите се в него констатации и заключения. Оценяваме високо 

действията на Комисията за енергийно и водно регулиране за осигуряване на максимална 

публичност при провеждане на откритото заседание за разглеждане на нашето 

заявление от 27.03.2020 г. в ситуация на извънредно положение в страната и въведените 

по повод на това мерки за социално дистанциране. Заявяваме, че няма да се възползваме 

от предоставената ни техническа възможност за участие в заседанието, като сме 

убедени в обективността и професионализма на членовете на Комисията. Пожелаваме 

ползотворна работа на Комисията за енергийно и водно регулиране, като оставаме на 

разположение за представяне на допълнителни данни и информация при необходимост. 

С уважение, Тони Тенева, изпълнителен директор. 

Същественото, което трябва да го съобщя, е, че дружеството изразява съгласието 

си с констатациите и заключението на доклада и няма възражения по него. 

Има ли изказвания, колеги, по повод на заявлението на „Мост Енерджи“ АД? Не 

виждам. Г-н Младеновски също от името на работната група, след като се приема доклада 

и заключенията без възражение, няма изказване. В такъв случай, преди да закрия първото 

заседание, искам да съобщя, че насрочвам закрито заседание за 08.05.2020 г. от 10:00 часа 

за приемане на решение на КЕВР по заявлението на „Мост Енерджи“ АД. 
 

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 08.05.2020 г. от 10:00 ч. за вземане на решение 

относно заявление от „Мост Енерджи“ АД за продължаване срока на лицензия № Л-355-

15 от 20.04.2011 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“. 

 
Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-ПД-23/24.04.2020 г. до „Мост Енерджи“ 

АД. 

 
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Е. Харитонова) 

 

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

 (П. Трендафилова) 

 
 

Протоколирал: 

 (А. Фикова - главен експерт) 


