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П Р О Т О К О Л 

 

№ 252 
 

София, 03.11.2021 година 

 

Днес, 03.11.2021 г. от 10:17 ч. се проведе открито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, ръководено от 

Александър Йорданов – изпълняващ длъжността председател, съгласно Заповед №З-ОХ-51 

от 02.11.2021 г. 
 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, 

Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният 

секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

  

 На заседанието присъства М. Трифонов – началник на отдел „Цени и лицензии: 

електрически мрежи, търговия и пазари“. 

 

Изпълняващият длъжността председател Александър Йорданов 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 „Енерджи Маркет Глобал“ ООД, за присъствено 

или виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.  

 

„Енерджи Маркет Глобал“ ООД е уведомено за провеждане на заседанието с 

писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-И-79/26.10.2021 г.  

 

Заявили участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype са: 

• г-н Борис Борисов - управител на „Енерджи Маркет Глобал“ ООД; 

• г-н Ангел Танев - маркетинг мениджър на „Енерджи Маркет Глобал“ ООД; 

• г-жа Валерия Ильова - юрисконсулт на „Енерджи Маркет Глобал“ ООД. 

 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-1070 от 21.10.2021 г. 

относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-79 от 26.08.2021 г. на „Енерджи Маркет Глобал“ ООД 

за изменение/допълнение на лицензия № Л-280-15 от 15.09.2008 г., издадена за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор 
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на комбинирана балансираща група“. 

Докладът, изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, Елена 

Маринова, Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Петя Андонова, Радостина Методиева, 

Рада Башлиева, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 4 от Протокол № 

239/26.10.2021 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Александър Йорданов – за председател на КЕВР: 

Колегите ми съобщават, че независимо от малко по-късния начален час, който е 

обявен, представителите на заявителя по следващото заседание са на линия, т. е. можем да 

започнем. Съответно заседанието е по доклад от 21.10.2021 г., който е изготвен по  

заявление от 26.08.2021 г., подадено от „Енерджи Маркет Глобал“ ООД за изменение и 

допълване на лицензия № Л-280-15 от 15.09.2008 г., издадена за дейността „търговия с 

електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на 

комбинирана балансираща група“. Работната група, изготвила доклада е в състав: Пламен 

Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Петя Андонова, 

Радостина Методиева, Рада Башлиева. Съответно представителите на „Енерджи Маркет 

Глобал“ ООД, които са заявили да изразят становище по изготвения от работната група 

доклад са: Борис Борисов – управител, Ангел Танев – маркетинг мениджър, Валерия 

Ильова – юрисконсулт. Моля за връзка с представителите на „Енерджи Маркет Глобал“ 

ООД. 

 

Служител от КЕВР потърси представителите  на „Енерджи Маркет Глобал“ 

ООД за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Александър Йорданов – за председател на КЕВР: 

Здравейте! 

 

Ангел Танев - маркетинг мениджър на „Енерджи Маркет Глобал“ ООД: 

Добър ден! 

 

Александър Йорданов – за председател на КЕВР: 

Предполагам, че се чуваме, а всъщност се и виждаме. Обръщам се към г-н Борисов. 

Г-н Борисов, моля да изложите становището на представляваното от Вас дружество по 

повод на изготвения доклад, който обявих преди малко на Комисията за енергийно и 

водно регулиране във връзка с Ваше заявление за изменение и допълване на лицензията за 

„търговия с електрическа енергия“. Заповядайте! 

 

Ангел Танев - маркетинг мениджър на „Енерджи Маркет Глобал“ ООД: 

Съгласни сме с констатациите. Първо, да се представим, ако е удобно. Здравейте! 

Първо, да пожелаем да бъдете здрави предвид ситуацията. Това е на първо място. Това е 

г-н Борисов, управител на „Енерджи Маркет Глобал“ ООД, г-жа Валерия Ильова, 

юрисконсулт, аз съм Ангел Танев, маркетинг мениджър на фирмата. Здравейте! Готови 

сме да стартираме дискусията. 

 

Александър Йорданов – за председател на КЕВР: 

Доколкото г-н Борисов представлява дружеството, моля, той да съобщи кой ще 

изложи Вашето становище по изготвения доклад. 

 

Борис Борисов - управител на „Енерджи Маркет Глобал“ ООД: 

Здравейте! 
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Александър Йорданов – за председател на КЕВР: 

Здравейте! 

 

Борис Борисов - управител на „Енерджи Маркет Глобал“ ООД: 

Ние се запознахме със становището, изложено в документа. Запознахме се с 

решението. Нямаме допълнителни бележки, съгласни сме с това решение.  

 

Ангел Танев - маркетинг мениджър на „Енерджи Маркет Глобал“ ООД: 

Извинявам се, че прекъсвам г-н Борисов, тъй като той в момента е неразположен, 

има проблеми с гърлото, ларингит, и му е проблемно говоренето… 

 

Александър Йорданов – за председател на КЕВР: 

Съжалявам за което… 

 

Ангел Танев - маркетинг мениджър на „Енерджи Маркет Глобал“ ООД: 

…Да говоря от негово име? Дали ще бъде проблем за Вас? 

 

Александър Йорданов – за председател на КЕВР: 

Заповядайте, няма проблем. 

 

Ангел Танев - маркетинг мениджър на „Енерджи Маркет Глобал“ ООД: 

Да, той е до нас г-н Борисов, ще чува абсолютно всичко, което е свързано с 

дискусията, просто поради здравословни причини, заради това е с маска. По здравословни 

причини, просто молбата ми е, ако може да говорим от името на г-н Борисов, ако имате 

въпроси, допълнителни, ще ги коментираме. Както каза и г-н Борисов, запознати сме със 

съдържанието в доклада, констатациите, които са направени от Ваша страна. Ние нямаме 

никакви обструкции по отношение на тях. Считаме за абсолютно целесъобразно да 

продължим напред по отношение на допълването на лицензията след Вашите евентуално 

допълнителни констатации, които ще направим по време на дискусията, ако има такива. 

 

Александър Йорданов – за председател на КЕВР: 

Ще се обърна към колегите, ако някой от тях иска да зададе въпрос към заявителя, 

или да съобщи някакво отношение. Не виждам, колеги. Останете на линия, защото ще се 

обърна към представителя на работната група, за да попитам, дали не са настъпили нови 

обстоятелства, които следва да бъдат отразени в производството. 

 

М. Трифонов – началник на отдел „Цени и лицензии: електрически мрежи, 

търговия и пазари“: 

Благодаря, г-н Йорданов! Няма допълнителна информация, постъпила към тази 

административна преписка. Поддържаме изводите посочени в доклада.  

 

Александър Йорданов – за председател на КЕВР: 

Благодаря Ви! В такъв случай, за Вас, за колегите и за протокола съобщавам, че 

закритото заседание, на което Комисията ще се произнесе по Вашето заявление, ще се 

проведе на 11.11.2021 г. и да Ви пожелая приятен ден и, г-н Борисов, бързо оздравяване. 

 

Борис Борисов - управител на „Енерджи Маркет Глобал“ ООД: 

Благодаря Ви! 
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Ангел Танев - маркетинг мениджър на „Енерджи Маркет Глобал“ ООД: 

Благодарим и ние! Бъдете здрави! Успех! 

 

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 

Р Е Ш И : 

 

Насрочва закрито заседание на 11.11.2021 г. за приемане на решение относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-79 от 26.08.2021 г. на „Енерджи Маркет Глобал“ ООД за 

изменение/допълнение на лицензия № Л-280-15 от 15.09.2008 г., издадена за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор 

на комбинирана балансираща група“. 

 

 
Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-И-79/26.10.2021 г. до „Енерджи Маркет 

Глобал“ ООД. 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:                            ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                              АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ 

 Г. Добрев 

 

.................................................                           (Съгласно Заповед № З-ОХ-51/02.11.2021 г.) 

 Р. Осман 

 

................................................. 

 Г. Златев 

 

.................................................       ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 Е. Харитонова 

          Р. ТОТКОВА 

................................................. 

 Д. Кочков 

 

................................................. 

 П. Трендафилова 

 

  
Протоколирал: 

 И. Зашева - главен експерт 

 


