ПРОТОКОЛ
№ 180
София, 30.08.2017 година
Днес, 30.08.2017 от 10:50 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, Владко
Владимиров, Евгения Харитонова и Димитър Кочков, 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.
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.
„АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е уведомено за провеждане на
заседанието с писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-15/22.08.2017 г. и изпраща свои
представители.
На заседанието се явиха:
 г-н Мартин Георгиев – прокурист;
 г-жа Милена Дойчинова – прокурист.
На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛРЛ-15 от 18.04.2017 г. на „Алпик Енергия България“ ЕООД 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, Юлиан Стоянов, Вера Георгиева, Бойко Стоянов и
Радостина Методиева, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 5 от
протокол № 174/17.08.2017 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.
Председателят запита представителите на „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“
ЕООД запознати ли са с доклада и има ли забележки по него.
М. Георгиев:
Първо бих искал да благодаря за бързото обработване на нашето заявление.
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Запознахме се с доклада и смятаме, че е изготвен професионално и отразява много добре
спецификите на нашето заявление, на компанията ни, както и бизнес плана, и вижданията за
дейността на компанията, които имаме. Нямаме никакви забележки или коментари.
Единствено, разговаряхме с г-н Младеновски, ние имаме изтичаща лицензия през септември.
Ще разчитаме Комисията да издаде новата лицензия, преди изтичането на старата, за да не се
налага да прекъсваме дейността временно.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Обръщам се към работната група. Има ли нови факти и обстоятелства, които могат
да предизвикат промяна на решението?
П. Младеновски:
Няма настъпили нови факти и обстоятелства, които да променят вече изложените в
доклада изводи от работната група.
Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси към
представителите на „Алпик Енергия България“ ЕООД.
Е. Харитонова:
Имам един въпрос към Вас и към следващия заявител. Вие сте сериозни търговци на
електрическа енергия, да кажем – един от най-сериозните. Интересува ме Вие имате ли във
Вашето портфолио битови потребители и тези дребни стопански потребители, които са
присъединени към мрежа ниско напрежение.
М. Георгиев:
Нямаме такива потребители.
От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси към представителите
на заявителя.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Насрочвам закрито заседание, на което ще вземем решение, на 05.09.2017 г. Считам,
че това напълно е в унисон с Вашето желание да се произнесе Комисията в рамките на
месеца. Ще го направим това още на 05 септември, преди да изтече срокът на Вашата
лицензия. 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,
РЕШИ:
1. Насрочва закрито заседание на 05.09.2017 г. за вземане на решение относно
заявление на „Алпик Енергия България“ ЕООД 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.
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Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-15/22.08.2017 г. до „Алпик
Енергия България“ ЕООД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Е. Харитонова)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

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

Протоколирал:
(А. Фикова - главен експерт)
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