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П Р О Т О К О Л 

 

№ 27 
 

София, 11.02.2021 година 

 

Днес, 11.02.2021 г. от 10:21 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 Георги Добрев, Ремзи Осман, 

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

Кочков 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". 

 

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

налице правни пречки за провеждането му. 

 

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, с цел 

ограничаване на разпространението на коронавирус SARS-CoV-2 и недопускане на 

прекъсване на работата на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната 

администрация в резултат на разпространение на заболяването COVID – 19, за срока на 

обявената извънредна епидемична обстановка обществените обсъждания и откритите 

заседания се провеждат от разстояние, като се осигурява виртуално участие на 

заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката, с изключение 

на страните в административните производства, които могат да участват в откритите 

заседания присъствено. 

Предвид това, Комисията за енергийно и водно регулиране е поканила като страна 

по преписката лицата, представляващи „Енергийна финансова група“ АД, за присъствено 

или виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.  

 

„Енергийна финансова група“ АД е уведомено за провеждане на заседанието с 

писмо на КЕВР с изх. № Е-13-39-1/05.02.2020 г.  

На откритото заседание присъства: 

• г-н Ивайло Ризов – синдик на „Енергийна финансова група“ АД. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-158 от 02.02.2021 г. 

относно заявление с вх. № Е-13-39-2 от 14.10.2020 г. на „Енергийна финансова група“ АД 

– в несъстоятелност за прекратяване на лицензия № Л-219-15 от 18.12.2006 г. за дейността 

„търговия с електрическа енергия“. 

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

Маринова, Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Светослава Маринова и Рада Башлиева, е 

приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 5 от Протокол № 22/05.02.2021 г. и 

публикуван на интернет страницата на Комисията. 
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Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Моля да заемете място на масата при свободния микрофон. Заповядайте и в 

началото да се представите като име, като длъжност в дружеството. Седнете и си 

включете микрофона. Прави се аудиозапис. 

 

Ивайло Ризов – синдик на „Енергийна финансова група“ АД: 

Казвам се Ивайло Ризов. Назначен съм от съда за постоянен синдик на „Енергийна 

финансова група“ АД.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Заповядайте. Имате думата да представите становище по доклада, който сме 

изготвили и е относно заявлението на „Енергийна финансова група“ АД за прекратяване 

на лицензията за дейността „търговия с електрическа енергия“. Слушаме Ви. 

 

Ивайло Ризов – синдик на „Енергийна финансова група“ АД: 

Благодаря Ви. Дружеството е в несъстоятелност, не извършва дейност. В момента 

тече процедура по осребряване на имуществото и разпределение между кредиторите 

относно несъстоятелността. Тази лицензия не е необходима повече на дружеството. На 

събрание на кредиторите ми дадоха разрешение да я прекратя. Подадох необходимото 

заявление, заплатих и необходимата такса, която ми указахте, така че смятам, че тази 

лицензия ... тя е непрехвърлима. Не можем да продадем лицензията на друго лице. 

Дружеството няма достатъчно средства да се разплати с всички кредитори. Най-вероятно 

несъстоятелността ще приключи със закриване на това дружество. Поради това молим да 

прекратите лицензията, за да мога... Като собственост на дружеството са далекопроводи в 

гр. Мадан. Необходимо ни е прекратяване на лицензията, за да мога да ги продам като 

движими вещи и новият купувач да си извади съответната лицензия и да ги използва по 

предназначение. Затова е и нашето искане за прекратяване на лицензията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви. От Вашето изказване разбирам, че Вие нямате никакви възражения и 

забележки към доклада, който е по това заявление за прекратяване на лицензията. 

Колеги, няма желание за изказване. Разбирам, че няма нови обстоятелства. Нали,  

г-н Младеновски, от Ваша страна да чуя становището?  

 

П. Младеновски: 

Да, г-н Председател. Няма настъпили нови факти и обстоятелства, които да 

променят изводите. По отношение на далекопроводите, които бяха споменати, така или 

иначе те не са активи, с които да с е осъществява лицензионната дейност, така че не 

виждам връзката между лицензията и тези активи. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Да. Но по отношение на лицензията, очевидно не се изпълнява тази дейност и 

дружеството желае тя да бъде прекратена. 

В такъв случай, след като няма други изказвания, насрочвам закритото заседание, 

на което КЕВР ще се излезе с решение по заявлението, за 18.02.2021 г., след което Вие ще 

бъдете своевременно информиран, за да получите решението на дружеството. 

 

Ивайло Ризов – синдик на „Енергийна финансова група“ АД: 

Благодаря.  

  

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Колеги, закривам и това пето за деня открито заседание. 
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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 18.02.2021 г. за приемане на решение относно 

заявление с вх. № Е-13-39-2 от 14.10.2020 г. на „Енергийна финансова група“ АД – в 

несъстоятелност за прекратяване на лицензия № Л-219-15 от 18.12.2006 г. за дейността 

„търговия с електрическа енергия“. 

 

 
Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-13-39-1/05.02.2020 г. до „Енергийна 

финансова група“ АД – в несъстоятелност. 
 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (Г. Добрев) 

 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

 

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

 (Д. Кочков) 

          Р. ТОТКОВА 

 

 

 

 
Протоколирал: 

 

 (А. Фикова - главен експерт) 


