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П Р О Т О К О Л 

 

№ 155 
 

София, 11.09.2019 година 

 

Днес, 11.09.2019 г. от 10:15 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 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“, М. Трифонов – началник на отдел „Цени и 

лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“ и експерти на КЕВР. 

 

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

налице правни пречки за провеждането му. 
 

„МФТ Енерджи А/С“ е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР 

с изх. № Е-12-00-344/04.09.2019 г. и изпраща свой представител. 

На заседанието се яви: 

 г-жа Радостина Христова – упълномощен представител на „МФТ Енерджи 

А/С“. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-570 от 29.08.2019 г. 

относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-50 от 03.07.2019 г., подадено от „МФТ Енерджи А/С“, 

за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на 

права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“. 
 

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

Маринова, Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Ваня Караджова, Кристина Костадинова, 

Радостина Методиева, Светослава Маринова, е приет с решение на КЕВР на закрито 

заседание по т. 7 от Протокол № 147/04.09.2019 г. и публикуван на интернет страницата 

на Комисията. 
 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Г-жо Христова, призовавам Ви да изразите отношение по доклада, който Ви беше 

представен в определения по нормативите срок.  

 

Радостина Христова – упълномощен представител на „МФТ Енерджи А/С“: 

 От името на представляваното от мен дружество мога да заявя, че сме запознати с 

доклада. Той пълно и точно отразява всички факти, обстоятелства и доказателства, 

представени към нашето заявление. Нямаме забележки и възражения към доклада.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви за хубавите думи. Г-н Младеновски… 
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П. Младеновски: 

Няма настъпили нови факти и обстоятелства по това административно 

производство, които да прoменят вече изложените в доклада изводи.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря, г-н Младеновски. Обявявам, че закритото заседание, на което 

Комисията ще произнесе с финално решение, ще се проведе на 19.09.2019 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 19.09.2019 г. от 10:00 ч. за вземане на решение 

относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-50 от 03.07.2019 г., подадено от „МФТ Енерджи А/С“, 

за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на 

права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“. 

 

Приложения: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-12-00-344/04.09.2019 г. до „МФТ 

Енерджи А/С“. 

2. Пълномощно на г-жа Радостина Владимирова Христова от г-жа Албена 

Господинова Янева - управител на „АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ЯНЕВА И 

СЪДРУЖНИЦИ“. 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Д. Кочков) 

 

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

 (П. Трендафилова) 

 

 
Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 

 
 


