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

ПРОТОКОЛ
№ 148
София, 15.07.2015 година
Днес, 15.07.2015 г. от 10:10 ч. се проведе открито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от председателя доц. др Иван Н. Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи
Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения
Харитонова, Валентин Петков и главният секретар Николай Георгиев (без право на
глас).
Отсъстваше членът на Комисията Димитър Кочков – платен отпуск.
На заседанието присъстваха Пл. Младеновски – началник отдел "Ценово
регулиране 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.
„Енерджи Маркет“ АД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на
КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-ПД-61/09.07.2015 г. и изпраща представител. На заседанието се
яви:
 г-жа Симона Нейкова – упълномощен представител.
На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление с вх. № ЕЗЛР-ПД-66 от 13.11.2014 г. на „Енерджи Маркет“ АД за продължаване на срока на
лицензия № Л-194-15 от 28.11.2005 г. издадена за дейността „търговия с
електрическа енергия” и допълнена с права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща
група“, който е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 3 от протокол №
141/09.07.2015 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
Г-жо Нейкова, може да изразите отношение по доклада.
С. Нейкова:
От името на „Енерджи Маркет“ АД нямам възражения относно доклада на
Комисията.
Председателят даде думата на работната група, изготвила доклада.
Пл. Младеновски:
Няма настъпили нови обстоятелства, които да налагат промени в изводите от
доклада.

Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси към
представителя на дружеството.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси към представителя на
дружествата.
Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са
изяснени пълно и всестранно и на основание чл. 47, ал. 1 от Устройствения правилник
на КЕВР и на нейната администрация,
РЕШИ:
1. Насрочва закрито заседание на 23.07.2015 г. за вземане на решение относно
заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-66 от 13.11.2014 г. на „Енерджи Маркет“ АД за
продължаване на срока на лицензия № Л-194-15 от 28.11.2005 г. издадена за дейността
„търговия с електрическа енергия” и допълнена с 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 ДКЕВР с изх. № Е-ЗЛР-ПД-61/09.07.2015 г.
2. Пълномощно на Симона Валериева Дагалова – Нейкова.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. ......... ………………................
(С. Тодорова)

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

2. .................................................
(Р. Осман)
3. .................................................
(А. Йорданов)
4. .................................................
(В. Владимиров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Н. ГЕОРГИЕВ

5. .................................................
(Г. Златев)
6. ................................................
(Е. Харитонова)
7. .................................................
(В. Петков)
8. ......... платен отпуск............
(Д. Кочков)
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