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П Р О Т О К О Л 
 

№ 184 
 

София, 08.09.2016 година 
 

 

Днес, 08.09.2016 от 10:10 ч. се проведе открито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от председателя доц. д-р 

Иван Н. Иванов. 
 

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи 

Осман, Владко Владимиров, Георги Златев и главният секретар Росица Тоткова (без право 

на глас).  

  

На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, П. 

Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ и експерти 

от КЕВР. 

 

Заседанието се отразяваше от представители на средствата за масова информация.  

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

налице правни пречки за провеждането му.  

 

„ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД е уведомено за провеждане на заседанието с 

писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-28/30.08.2016 г. и изпраща свои представители.  

На заседанието се явиха: 

 г-н Джордже Михай – изпълнителен директор; 

 г-жа Величка Солакова.  

 

На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-

Л-28 от 17.05.2016 г. на „ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД за издаване на лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“. Докладът е приет с решение на КЕВР на 

закрито заседание по т. 5 от протокол № 175/29.08.2016 г. и публикуван на интернет 

страницата на Комисията. 
  

Председателят запита представителите на „ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД запознати 

ли са с доклада и имат ли забележки по него. 

 

В. Солакова: 

Нашето становище относно доклада е малко различно, спрямо колегите от преди 

това. Подадохме допълнителни документи за права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“. Виждам, че не е взето под внимание. Доколкото видях в 

поканата, лицензията ни е все още само за „търговия с електрическа енергия“. Това са 

единствените забележки към доклада. С всичко друго сме съгласни. Запознахме се с него.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви. Нека да дам думата на представителите на работната група. Г-н 
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Младеновски, Вие чухте това, което каза г-жа Солакова.  

 

П. Младеновски: 

Нашето становище е, че ще извършим проверка дали има такива допълнително 

подадени документи, дали те отговарят на условията и ще бъдат отразени във финалното 

решение.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

… Ако документите са такива, каквито са необходими, съгласно процедурата и 

отговарят на изискванията.  

 

Е. Маринова: 

Както и да е налице изрично волеизявление лицензията да бъде с права и 

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“. Трябва да имате изрично 

искане.  

 

В. Солакова: 

Да, подадохме заявление. Добре. Нека да извършите проверката и след това, ако 

нещо липсва, ще го добавим. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Както разбирам от изявлението на г-жа Маринова, Вие сте направили заявление 

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

сега на отритото заседание имате претенция и за „координатор на стандартна 

балансираща група“, което вероятно не е във Вашето заявление. Така ли е?  

 

В. Солакова: 

В първоначалното заявление не е, но подадохме допълнително заявление, 

променихме бизнес плана. 

 

Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси към 

представителите на заявителя. 

 

С. Тодорова: 

Смятам, че преди Комисията да излезе с окончателно решение заявителят по 

някакъв начин трябва да бъде уведомен за това, което ще бъде предложено от работната 

група на заседанието, тъй като няма да има друго открито заседание. Моля да се запише 

това, за да знаят и евентуално да изразят писмено становище. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

При това положение аз не съм сигурен дали срокът от една седмица ще бъде 

достатъчен, ако се проведе допълнителна кореспонденция със заявителя. Г-н 

Младеновски и г-жа Маринова, считате ли, че работната група е в състояние на 15.09.2016 

г. Комисията да вземе окончателно решение, при така възникналия казус?  

 

П. Младеновски: 

Считаме, че ако в документите на заявителя не открием нищо нередно, срокът е 

напълно достатъчен.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Вие ще го уведомите своевременно.  
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П. Младеновски: 

Да, ние ще уведомим своевременно заявителя. Ако и отсрещната страна е 

достатъчно експедитивна в становището и отговора си, смятаме, че срокът е напълно 

достатъчен.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

При това положение обявявам, че решението на Комисията за „ТИНМАР 

СЪПЛАЙ“ ЕООД ще бъде взето на закрито заседание на 15.09.2016 г.  

 

В. Солакова: 

Много благодаря.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря за участието.  

 

  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 : 

 

1. Насрочва закрито заседание на 15.09.2016 г. за вземане на решение относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-28 от 17.05.2016 г. на „ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД за издаване 

на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“. 

2. На дружеството да се изпрати уведомление за взетото решение с препоръчано 

писмо с обратна разписка. 

 

 

 

Приложения: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-28/30.08.2016 г. 

2. Пълномощно на Джордже Михай и Величка Солакова от Аугустин Оанчя – 

генерален директор на „ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД. 

 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

         

 

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (В. Владимиров) 

          Р. ТОТКОВА  

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

 (Г. Златев)                                                               

 


