ПРОТОКОЛ
№ 74
София, 09.05.2018 година
Днес, 09.05.2018 г. от 10:05 ч. се проведе открито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, ръководено от
председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Пенка Трендафилова и
главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ и М. Трифонов – началник на отдел „Цени и
лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“ в 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.
„АВВ Електрифициране“ ООД е уведомено за провеждане на заседанието с
писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-ПД-45/25.04.2018 г. и изпраща свои представители.
На заседанието се явиха:
 г-жа Соня Георгиева – упълномощен представител;
 г-жа Мила Николова – упълномощен представител.
На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-354 от 20.04.2018 г.
относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-45 от 13.09.2017 г. на „АВВ Електрифициране“ ООД
за продължаване срока на лицензия № Л-280-15 от 15.09.2008 г. за дейността „търговия с
електрическа енергия“. Докладът, изготвен от работна група в състав: Пламен
Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Вера Георгиева, Ваня
Караджова, Радостина Методиева, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 4
от Протокол № 68/25.04.2018 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.
С. Георгиева:
Дружеството „АВВ Електрифициране“ ООД също от много години притежава
лицензия, в законоустановения срок подаде документи за удължаване на срока и сме в
една стандартна процедура. Запознахме се с изводите, които са изложени от Комисията в
доклада и те отразяват обективните обстоятелства, които ние сме предоставили. Няма
нововъзникнали такива към настоящия момент. Съгласни сме с всичко изложено и бихме
искали Комисията да удължи лиценза за новия период.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

Благодаря Ви. След това изцяло положително становище за доклада, има ли нещо,
което Вие искате да заявите, г-н Младеновски?
П. Младеновски:
Не. Няма настъпили нови факти и обстоятелства, които да са ни известни към
момента и да променят изложените в доклада изводи.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Обръщам се към Вас, колеги. Не виждам желания за въпроси. И в този случай
насрочвам закритото заседание, на което Комисията за енергийно и водно регулиране в
пълен състав ще се произнесе по Вашето заявление, на 17.05.2018 г. от 11:00 ч.
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:
Насрочва закрито заседание на 17.05.2018 г. от 11:00 ч. за вземане на решение
относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-45 от 13.09.2017 г. на „АВВ Електрифициране“ ООД
за продължаване срока на лицензия № Л-280-15 от 15.09.2008 г. за дейността „търговия с
електрическа енергия“.
Приложения:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-ПД-45/25.04.2018 г. до „АВВ
Електрифициране“ ООД.
2. Пълномощно на Соня Тодорова Георгиева и Мила Николова Милчева от Орлин Тодоров
Тодоров – управител на „АВВ Електрифициране“ ООД.
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