ПРОТОКОЛ
№ 197
София, 17.09.2020 година
Днес, 17.09.2020 г. от 10:10 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 Георги Добрев, Александър
Йорданов, 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“.
Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са
налице правни пречки за провеждането му.
На основание чл. 6а, ал.1 от Закона за мерките и действията по време на
извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и
за преодоляване на последиците, както и решение на КЕВР по Протокол № 175 от
05.08.2020 г., т. 8, съгласно което за срока на обявената извънредна епидемична
обстановка обществените обсъждания и откритите заседания се провеждат от разстояние,
като се осигурява пряко и виртуално участие на заинтересованите лица по смисъла на чл.
14, ал. 2 от Закона за енергетиката, с изключение на страните в административните
производства, които могат да участват в откритите заседания присъствено.
Предвид това, Комисията за енергийно и водно регулиране е поканила като страна
по преписката лицата, представляващи „Енерджи Денмарк“ А/С, за присъствено или
виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.
„Енерджи Денмарк“ А/С е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на
КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-18/10.09.2020 г.
Откритото заседание е във връзка с доклад с вх. № Е-Дк-716 от 04.09.2020 г.
относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-18 от 04.03.2020 г., подадено от „Енерджи Денмарк“
А/С, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“
Докладът, изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, Елена
Маринова, Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Петя Андонова, Кристина Костадинова,
София 1000, бул. „Кн. Ал. Дондуков“ № 8-10
тел.: (02) 988 87 30; факс: (02) 988 87 82
www.dker.bg, dker@dker.bg

Радостина Методиева, Рада Башлиева, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по
т. 4 от Протокол № 191/10.09.2020 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.
„Енерджи Денмарк“ А/С не е заявило пряко и виртуално участие в откритото
заседание чрез програмата за съобщения Skype.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Дружеството заявител, „Енерджи Денмарк“ А/С, беше своевременно известено.
На него му беше предоставен доклада и заедно с това поканено да изпрати свои
оторизирани представители за участие в днешното открито заседание. Известяват ни, че
до началото на заседанието няма заявено участие от страна на представители на
„Енерджи Денмарк“ А/С. Съгласно правилника за дейността…да, извинете ме, наистина
вчера получих мейл, в който представителят на „Енерджи Денмарк“ А/С ни съобщава:
Уважаеми колеги, исках да Ви уведомя, че няма да участвам в откритата среща на
17.09. Много сме доволни от доклада на експерта и не възнамеряваме да го обжалваме.
Всъщност на експертите, защото не се прави от един единствен експерт. И така, изцяло
положително становище и по отношение на изготвения доклад. При това положение
колеги, няма към кого да зададем и въпроси, даже и да имаме такива, единствено искам
да попитам: Г-н Младеновски, има ли нови факти, данни и обстоятелства
междувременно постъпили?
П. Младеновски:
Няма такива, които да са ни известни.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Няма такива. В такъв случай, единствено обявявам, че закритото заседание, на
което Комисията за енергийно и водно регулиране, ще се произнесе относно заявлението
подадено от „Енерджи Денмарк“ А/С за издаване на лицензия за дейността „търговия с
електрическа енергия“, ще се проведе на 25.09.2020 г.
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 25.09.2020 г. за приемане на решение относно
заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-18 от 04.03.2020 г., подадено от „Енерджи Денмарк“ А/С, за
издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“.
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Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-18/10.09.2020 г. до „Енерджи
Денмарк“ А/С.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(Г. Добрев)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(А. Йорданов)
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
.................................................
(Г. Златев)

Р. ТОТКОВА

.................................................
(Е. Харитонова)

..............................................
(П. Трендафилова)
Протоколирал:
(И. Зашева - главен експерт)
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