ПРОТОКОЛ
№ 62
София, 13.03.2020 година
Днес, 13.03.2020 г. от 10:04 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, Ремзи Осман,
Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков и главният
секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъства П.
„Електроенергетика и топлоенергетика“.

Младеновски

–

директор

на

дирекция

Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са
налице правни пречки за провеждането му.
„Айен Енергия“ Д.О.О е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на
КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-1/06.03.2020 г. и изпраща свои представители.
На заседанието се явиха:
 г-н Николай Кискинов – упълномощен представител;
 г-жа Станиела Тодорова – упълномощен представител.
На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-192 от 28.02.2020 г.
относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1 от 21.01.2020 г., подадено от „Айен Енергия“ Д.О.О,
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,
Радостина Методиева, Светослава Маринова, е приет с решение на КЕВР на закрито
заседание по т. 2 от Протокол № 58/06.03.2020 г. и публикуван на интернет страницата на
Комисията.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
За участие в заседанието от страна на заявителя „Айен Енергия“ Д.О.О тук са г-н
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Николай Кискинов, който е упълномощен представител на дружеството, и г-жа Станиела
Тодорова, която също е в това качество на упълномощен представител. Заповядайте, г-н
Кискинов, имате думата. Моля, изразете отношение към доклада.
Н. Кискинов – упълномощен представител:
Моля да уважите така подаденото заявление за издаване на лицензия за „търговия с
електрическа енергия“. Благодаря за изключително бързата реакция на Комисията по
подаденото заявление и моля то да бъде уважено.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Благодаря Ви. Г-н П. Младеновски.
П. Младеновски:
В административното производство няма настъпили нови факти и обстоятелства,
които да променят вече изложените в доклада изводи.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Благодаря Ви. Колеги. Заповядайте, г-н А. Йорданов.
А. Йорданов:
Г-н Кискинов отново да каже дали има възражения по направените изводи в
доклада и предложението на работната група, формално за протокола.
Н. Кискинов – упълномощен представител:
Нямаме възражения. Считаме, че докладът е направен професионално. Моля да
издадете съответната лицензия. Само за сведение ще кажа, че дружеството оперира в
региона. Той е активен търговец и смятам, че ще допринесе за пазара на електрическа
енергия в България.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Благодаря, г-н Кискинов. Други въпроси и забележки? Няма. В такъв случай, и тук,
преди да закрия заседанието, насрочвам закритото заседание, на което КЕВР ще се
произнесе с решение, за 19.03.2020 г. от 10:00 ч. Благодаря Ви за участието в заседанието както на Вас, така и на г-жа Тодорова.

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 19.03.2020 г. от 10:00 ч. за вземане на решение
относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1 от 21.01.2020 г., подадено от „Айен Енергия“ Д.О.О,
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-1/06.03.2020 г. до „Айен
Енергия“ Д.О.О.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Р. Осман)
.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(Г. Златев)
.................................................
(Е. Харитонова)
.................................................
(Д. Кочков)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

Протоколирал:
(А. Фикова - главен експерт)
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