КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 -10;тел.: 988 24 98; 9359 613; факс: 988 87 82

ПРОТОКОЛ
№ 187
София, 23.09.2015 година
Днес, 23.09.2015 г. от 10:10 ч. се проведе открито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР), ръководено от председателя доц. д-р Иван Н.
Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Владко
Владимиров, Валентин Петков, Димитър Кочков и Юлиян Митев - за главен секретар
съгласно Заповед № ЧР – ДС – 205/14.09.2015 г. (без право на глас).
На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, П.
Младеновски – началник на отдел «Цени и лицензии: електрически мрежи, търговия и
пазари» 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.
„ПРОАКТ” ООД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх.
№ Е-ЗЛР-ПД-31/12.09.2015 г. и изпраща представител.
На заседанието се яви:
 г-н Пламен Камбуров – управител.
На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛРПД-31 от 29.04.2015 г. на „Проакт” ООД за допълнение на лицензия № Л-420-15 от
06.01.2014 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”, с включване на права и
задължения на „координатор на стандартна балансираща група“. Докладът е приет с
решение на КЕВР на закрито заседание по т. 3 от протокол № 181/11.09.2015 г. и
публикуван на интернет страницата на Комисията.
Председателят запита представителя на „Проакт” ООД запознат ли е с доклада и има
ли забележки по него.
П. Камбуров:
Нямам възражения. Докладът е коректно написан. Мога дори да отбележа, че
виждам едни полезни за бъдещото функциониране на такъв тип групи вметки, които
отразяват спецификата на последваща либерализация. Регулярните доклади, обратната
връзка, която Комисията трябва да получава, защото е предизвикателство бъдещата фаза на
либерализация, в която на свободния пазар ще навлязат много малки клиенти (включително
и битови), стандартизиране на товарови профили, които ние в момента усещаме на гърба
си, че системата не е напълно подготвена да ги обслужва. През този период на растеж
трябва да се мине, Комисията трябва да получава обратна връзка.
Друго, което ми направи положително впечатление, е изискването да има

регионални центрове за работа с клиенти, защото досегашната либерализация беше в
някаква степен отговорна, но и лесна, с пазарни участници, които имат собствена
експертиза, не по-малка от тази на търговеца и координатора. Когато става въпрос за пазар,
в който участват такъв тип сегмент от търговски участници, има нужда от такова изискване
към лицензиантите.
Нямам възражения по доклада.
Ив. Н. Иванов:
От изказването Ви разбирам, че Вие не само приемате доклада, но и изразявате
удовлетворение, че в доклада са отбелязани препоръки към Вас, които Вие приемате с
благодарност.
Председателят даде думата на работната група, изготвила доклада.
П. Младеновски:
Нямаме допълнителни въпроси. Не са ни известни и настъпили нови факти и
обстоятелства, които да променят извода. Поддържаме изводите си.
Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси към
представителя на дружеството.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси към представителя на
„Проакт” ООД.
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,
РЕШИ:
1. Насрочва закрито заседание на 13.10.2015 г. за вземане на решение относно
заявление на „Проакт” ООД за допълнение на лицензия № Л-420-15 от 06.01.2014 г. за
дейността „търговия с електрическа енергия”, с включване на права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“.
2. На дружеството да се изпрати уведомление за взетото решение с препоръчано
писмо с обратна разписка.
Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № ЗЛР-ПД-31/12.09.2015 г.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
1. .................................................
(С. Тодорова)
2. .................................................
(В. Владимиров)
3. .................................................
(В. Петков)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ
ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Ю. МИТЕВ
(съгласно Заповед № ЧР – ДС – 205/14.09.2015 г.)

4. .................................................
(Д. Кочков)
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