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ПРОТОКОЛ
№ 92
София, 14.04.2022 година
Днес, 14.04.2022 г. от 10:04 ч. се проведе открито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, ръководено от
председателя Станислав Тодоров.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой
Голубарев, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова
(без право на глас).
На заседанието присъстваха П. Младеновски –
„Електроенергетика и топлоенергетика“ и експерти на КЕВР.

директор

на

дирекция

Заседанието беше излъчено в реално време чрез интернет страницата на
Комисията.
Председателят Станислав Тодоров откри заседанието и констатира, че е налице
кворум и няма правни пречки за провеждането му.
Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 90 от 08.04.2022 г., т. 2, е осигурена и
възможност за дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype.
Предвид това, Комисията за енергийно и водно регулиране е поканила като страна
по преписката лицата, представляващи „Галакси РЕ“ ЕООД, за присъствено или
виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.
„Галакси РЕ“ ЕООД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР
с изх. № Е-ЗЛР-Л-16/08.04.2022 г.
На заседанието се явиха:
• г-жа Добрина Павлова – упълномощен предсатвител на „Галакси РЕ“ ЕООД;
• г-жа Кремена Стоянова – упълномощен предсатвител на „Галакси РЕ“ ЕООД.
На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-291 от 05.04.2022 г.
относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-16 от 28.02.2022 г., подадено от „Галакси РЕ“ ЕООД,
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за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие
за изграждане на енергиен обект.
Докладът, изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, Елена
Маринова, Ивайло Александров, Юлиана Ангелова, Диана Николкова, Радостина
Методиева и Светослава Маринова, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т.
2 от Протокол № 90/08.04.2022 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.
С. Тодоров:
Имаме работен доклад, който е предоставен на заявителя. Процедурата е редовна.
По отношение на доклада от името на заявителя, ще вземат отношение адвокат Добрина
Павлова и г-жа Кремена Стоянова, които присъстват лично. Моля за вашите становища,
ако имате някакви, по доклада на работната група.
Д. Павлова – упълномощен предсатвител на „Галакси РЕ“ ЕООД:
Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на Комисията, уважаеми членове на
работната група, благодарим за изготвения доклад. Нямаме забележки по него. Моля да
бъде приет и да бъде издадена лицензията за производство на електрическа енергия.
Благодаря!
С. Тодоров:
Колеги от Комисията, имате ли някакви коментари, забележки или въпроси?
Колеги от работната група, някакви обстоятелства, които искате да изясните след
подготвянето на доклада?
Р. Наков:
Аз бих искал да отправя един въпрос към представителите на заявителя по
отношение на датата за въвеждане в експлоатация на енергийния обект. Дали ще бъде
месец септември 2022 г., така както е посочено в графика на изграждането на обекта?
Д. Павлова – упълномощен предсатвител на „Галакси РЕ“ ЕООД:
Благодарим за въпроса. За момента очакването на „Галакси РЕ“ е да бъде спазен
този график за строителство и въвеждане в експлоатация - септември месец.
С. Тодоров:
Колеги, някакви други коментари или въпроси? Няма. В такъв случай, насрочвам
закритото заседание за 20.04.2022 г., на което ще вземем решение относно това заявление.
Благодаря Ви за участието! С това закривам заседанието!
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 20.04.2022 г. за приемане на решение относно
заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-16 от 28.02.2022 г., подадено от „Галакси РЕ“ ЕООД, за
издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за
изграждане на енергиен обект.
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Приложения:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-16/08.04.2022 г. до „Галакси
РЕ“ ЕООД;
2. Пълномощно на Добрина Павлова и Кремена Стоянова от Марияна Груйчева –
управител на „Галакси РЕ“ ЕООД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
А. Йорданов
.................................................
Б. Голубарев

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
РОСИЦА ТОТКОВА

.................................................
Д. Кочков
.................................................
П. Трендафилова
Протоколирал:
И. Зашева - главен експерт
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