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П Р О Т О К О Л 
 

№ 204 
 

София, 12.10.2016 година 

 
 

Днес, 12.10.2016 от 10:49 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 Александър Йорданов, Владко 

Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков и Димитър Кочков, и 

Юлиян Митев – за главен секретар съгласно Заповед №725 /07.10.2016 г. (без право на глас).  

 

На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“, Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“ 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.  
 

С писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-ПР-42/07.10.2016 г. за участие в открито заседание е 

поканен г-н Иван Станков, управител на „ЕНЕРДЖИ АКТИВ“ ЕООД. 

 

Проведеното заседание е във връзка с разглеждане на доклад относно заявление с вх. 

№ Е-ЗЛР-ПР-42 от 03.08.2016 г. на „ЕНЕРДЖИ АКТИВ“ ЕООД за прекратяване на лицензия 

№ Л-459-15 от 10.02.2016 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени 

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

комбинирана балансираща група“. 

 

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

Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Радостина Методиева, Христина Стоянова и Бойко 

Стоянов, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 4 от протокол № 

198/07.10.2016  г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

„ЕНЕРДЖИ АКТИВ“ ЕООД не изпраща свой представител на заседанието. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

До момента от страна на заявителя „ЕНЕРДЖИ АКТИВ“ ЕООД няма представител, 

макар че е поканен управителят на дружеството Иван Станков. 

 

Председателят запита работната група, изготвила доклада, има ли настъпили нови 

факти и обстоятелства, които да бъдат отразени преди окончателно приемане на решение от 

Комисията. 
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П. Младеновски: 

Нямаме такива.  

 

Е. Харитонова: 

Тук с колегата Йорданов обсъдихме това заявление. Лицензията сме я издали на 

10.02.2016 г. Обръщам се към колегата Младеновски, към работната група, да направите 

една много хубава ревизия на всички тези търговци, които се бяха наредили на опашка тук 

да им се издават лицензии. Явно без всякаква подготовка, някой им приготвил 

документите, за да участват. Направете една ревизия кои са действащи лицензии, т.е. по 

кои лицензии се работи или не се работи. Имаше и една друга история във връзка с 

Наредбата за лицензиране – като не извършват една година лицензионната си дейност, 

трябва да започнем процедура по отнемане на лицензиите и т.н. Хайде да видим какво е 

състоянието с лицензиите за търговците. Моля Ви, колега Младеновски. 

 

П. Младеновски: 

Такава справка е изготвена и се актуализира ежеседмично. До края на деня ще Ви 

бъде изпратена. Случаят за „ЕНЕРДЖИ АКТИВ“ ЕООД. Тук проблемът, поради който 

дружеството иска да прекрати лицензията си, е не това, че планира да не осъществява 

лицензионна дейност „търговия с електрическа енергия“, а конкретното дружество е 

собственик на редица централи за производство от ВЕИ. Проблемът, с който се сблъсква, е, 

че притежавайки лицензия за търговия, попада под обхвата на НЛДЕ и следва да иска 

разрешение от Комисията за всяка разпоредителна сделка, която е със срок повече от 1 г. и 

представлява повече от 10% от активите. Именно това е причината те да прекратят 

съществуващата си лицензия, като са кандидатствали за лицензия на друго дружество. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Г-н Младеновски, Вие казахте, че всяка седмица се актуализира справката. Бихте 

ли казали колко има в момента действащи търговци, от миналата седмица. 

 

П. Младеновски: 

В момента лицензираните търговци, като извадим от тях тези с прекратени 

лицензии, са точно 145. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви. Аз съм много доволен, че проверка се прави и се актуализира 

ежеседмично справката. 

 

 

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 20.10.2016 г. за вземане на решение относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-42 от 03.08.2016 г. на „ЕНЕРДЖИ АКТИВ“ ЕООД за 

прекратяване на лицензия № Л-459-15 от 10.02.2016 г. за дейността „търговия с електрическа 

енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 

група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“. 

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

писмо с обратна разписка. 

 

Приложение: 
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1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-ПР-42/07.10.2016 г. 

 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

         

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

ЮЛИЯН МИТЕВ    

................................................. съгласно Заповед №725/07.10.2016 г. 
 (Е. Харитонова)                                                               

 

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

 (В. Петков)                                                               

 

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

 (Д. Кочков) 


