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ПРОТОКОЛ
№ 55
София, 23.03.2017 година
Днес, 23.03.2017 г. от 10:06 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, Александър
Йорданов, Евгения Харитонова, Димитър Кочков и главният секретар Росица Тоткова (без
право на глас).
На заседанието присъстваха П. Младеновски –
„Електроенергетика и топлоенергетика“ и експерти на КЕВР.

директор на

дирекция

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.
Откритото заседание е във връзка с разглеждане на доклад относно заявление с
вх. № Е-ЗЛР-Л-56 от 16.10.2013 г. на „ЕНЕРДЖИ ПАУЪР“ ООД за издаване на лицензия
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, Вера Георгиева, Радостина Методиева, Юлиан Стоянов,
Бойко Стоянов, Христина Стоянова, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по
т. 6 от Протокол № 50/16.03.2017 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.
„ЕНЕРДЖИ ПАУЪР“ ООД е уведомено с писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л56/16.03.2017 г. за провеждането на откритото заседание и не изпраща представител.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
В съответствие с Устройствения правилник на Комисията и решението, което
беше взето от Комисията при приемането на закрито заседание на доклада на работната
група, заявителят беше надлежно известен и поканен да участва в заседанието чрез своя
управител г-н Александър Найденов или надлежно упълномощено лице. Г-н Найденов е
съобщил, че е в невъзможност да участва в заседанието поради отсъствие от страната.
Съгласно чл. 46, ал. 3 неявяването на някоя от страните, която е редовно уведомена за
заседанието, не е пречка за разглеждане на преписката. В рамките на откритото
заседание трябва да бъде чуто становището на заявителя, особено ако има някакви
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забележки и възражения по доклада. Такива не са постъпили. При това положение
отправям въпрос единствено към г-н Пламен Младеновски – директор на дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ и ръководител на работната група. Г-н
Младеновски, има ли нови факти и обстоятелства, които ще изискват да бъдат отразени,
преди окончателното приемане на решение от Комисията?
П. Младеновски:
Няма такива нови факти и обстоятелства, които да са известни на работната
група. Поддържаме становището, което е изразено в доклада.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Поради отсъствие на представител на заявителя, обявявам заседанието за
закрито.
Предвид гореизложеното, Комисията
РЕШИ:
1. Насрочва закрито заседание на 12.04.2017 г. за вземане на решение относно
заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-56 от 16.10.2013 г. на „ЕНЕРДЖИ ПАУЪР“ ООД за издаване
на лицензия 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:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-56/16.03.2017 г.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(Е. Харитонова)
.................................................
(Д. Кочков)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА
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