ПРОТОКОЛ
№ 154
София, 04.08.2021 година
Днес, 04.08.2021 г. от 10:02 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, Владко Владимиров, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният
секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъства Ю. Стоянов – за началник на отдел „Цени и лицензии:
електрически мрежи, търговия и пазари“, дирекция Електроенергетика и
топлоенергетика“, съгласно Заповед № 727 от 23.07.2021 г.
Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са
налице правни пречки за провеждането му.
Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, с цел
ограничаване на разпространението на коронавирус SARS-CoV-2 и недопускане на
прекъсване на работата на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната
администрация в резултат на разпространение на заболяването COVID – 19, за срока на
обявената извънредна епидемична обстановка обществените обсъждания и откритите
заседания се провеждат от разстояние, като се осигурява 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 „Грей Стоун България“ ЕООД, за присъствено или
виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.
„Грей Стоун България“ ЕООД е уведомено за провеждане на заседанието с
писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-9/28.07.2021 г. и изпраща свой представител.
На заседанието се яви:
• г-н Тони Баев – упълномощен представител на „Грей Стоун България“ ЕООД.
На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-741 от 23.07.2021 г.
относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-9 от 23.02.2021 г. от „Грей Стоун България“ ЕООД за
издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“.
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Докладът, изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, Елена
Маринова, Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Петя Андонова, Радостина Методиева,
Светослава Маринова, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 4 от
Протокол № 147/28.07.2021 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
На нашата покана към дружеството „Грей Стоун България“ ЕООД е заявено, че
позицията ще бъде изразена от г-н Тони Баев - упълномощен представител на
дружеството. Г-н Баев, заповядайте! Вие ще се възползвате от възможността за
присъствено участие, както е предвидено и в наше решение на Комисията за случаите на
открити заседания. Моля да изразите отношението на дружеството към изготвения
доклад от работната група на Комисията.
Тони Баев - упълномощен представител на „Грей Стоун България“ ЕООД
Приемаме изготвения доклад. Фирмата е със сериозни намерения. Акционерите на
фирмата, както са описани, са юридически лица с опит в енергетиката, корабоплаването,
финансите. Фирмата е свързана с дружества, които имат сериозен опит в сферата на
енергетиката на територията на Гърция, Русия, Македония. Стратегическите ни партньори
са също сериозни компании. Стратегическите партньори в Гърция са Eunice Energy – една
от силно активните в момента групи на гръцкия пазар с инвестиционна и търговска
дейност. Финансово акционерите на дружеството са стабилни. Имаме свързани дружества,
които също са започнали конкретни дейности, свързани с инвестиции в енергетиката в
България. В момента „Грей Стоун България“ ЕООД изгражда инфраструктура от зарядни
устройства за електрически автомобили. Вече сме монтирали над 1000 колонки в Гърция.
В кратки срокове ще направим и същото в България. „Грей Стоун България“ ЕООД е
акционер във фирма „Виртус“, която изработва в момента проект за изграждане на 148
мегавата електрическа централа на газ в Петрич. На етап ОВОС сме в момента.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Газова централа?
Тони Баев - упълномощен представител на „Грей Стоун България“ ЕООД
Да, газова централа в района на гр. Петрич – 148 мегавата. Освен това сме и
акционери в дружество, което има строително разрешение за изграждане на ветропарк в
община Генерал Тошево – 300 мегавата. Освен чисто пазарните механизми разчитаме в
бъдеще и на ресурс, който ще бъде наш.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-н Баев. С това, което казвате, всъщност обяснявате, че вероятно
„Грей Стоун България“ ЕООД ще подаде впоследствие и заявление за издаване на
лицензия за производство на електрическа енергия, защото над 5 мегавата инсталирана
мощност Вие знаете, че е необходимо…
Тони Баев - упълномощен представител на „Грей Стоун България“ ЕООД
Да, това ще бъде фирмата „Виртус“, която е акционерно дружество, в която „Грей
Стоун България“ ЕООД е един от акционерите.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря Ви. Фактически Вие нямате забележки по доклада на работната група.
Тони Баев - упълномощен представител на „Грей Стоун България“ ЕООД
Не.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Обръщам се към представителя на работната група. Г-н Стоянов, има ли нови
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факти и обстоятелства, които би трябвало да отразим при вземане на финално решение?
Ю. Стоянов – за началник на отдел „Цени и лицензии: електрически мрежи,
търговия и пазари“:
Няма нови факти и обстоятелства. Поддържаме изводите в доклада.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря. В такъв случай, колеги, Вие имате ли въпроси към г-н Баев? Да!
Заповядайте, г-н Владимиров! Имате думата!
В. Владимиров:
Уважаеми г-н Баев, благодаря Ви за интересната информация. Исках съвсем
мъничко да допълните за Вашите намерения относно битовите потребители. Имате ли
такива виждания в бизнес плана?
Тони Баев - упълномощен представител на „Грей Стоун България“ ЕООД:
Разбирането на акционерите е, че фирмата трябва да започне първо дейност. След
това естествено ще подадем и заявление за координатор на балансираща група. Имаме
идеи. На първия етап бизнес планът е построен така, че консумацията, която
електрозарядните устройства ще извършват в следващите две години, напълно съвпада
със заявените количества в бизнес плана. Говорим за дейността на вътрешния пазар, като
постепенно ще пристъпим и към доставки на крайни клиенти.
В. Владимиров:
Благодаря Ви!
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-н Баев. Г-н Владимиров, доволен сте от отговора. Други въпроси
има ли, колеги? Не виждам. В такъв случай преди да закрия това първо за деня
заседание: за информация на Комисията, работната група и разбира се на г-н Баев, като
представител на „Грей Стоун България“ ЕООД, насрочвам закрито заседание за
12.08.2021 г., на което Комисията ще приеме решение и ще бъдете своевременно
информиран да получите решението на Комисията. Благодаря Ви за участието!
Тони Баев - упълномощен представител на „Грей Стоун България“ ЕООД:
Благодаря Ви! Успешен ден!
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 12.08.2021 г. за приемане на решение относно
заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-9 от 23.02.2021 г. от „Грей Стоун България“ ЕООД 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-9/28.07.2021 г. до „Грей Стоун
България“ ЕООД.
2. Пълномощно на Тони Баев от Свилен Баев – управител на „Грей Стоун
България“ ЕООД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Д. Кочков)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(П. Трендафилова)

Протоколирал:
(Н. Косев - главен експерт)
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