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П Р О Т О К О Л 
 

№ 126 
 

София, 26.05.2022 година 

 

Днес, 26.05.2022 г. от 10:02 ч. се проведе открито заседание на Комисията за 

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

Александър Йорданов – член на Комисията. 
 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Благой Голубарев, Димитър 

Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

 

На заседанието присъства П. Младеновски – директор на дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“ на КЕВР. 

 

Заседанието беше излъчено в реално време чрез интернет страницата на 

Комисията.  

 

Председателстващият Александър Йорданов откри заседанието и констатира, че не 

са налице правни пречки за провеждането му. 

 

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 121 от 19.05.2022 г., т. 5, 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 „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД за присъствено или 

виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.  

 

„ВиК Енерджи Груп“ ЕООД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо 

на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-1030/19.05.2022 г.  

 

Заявили участие в откритото заседание са: 

 г-н Здравко Анакиев – управител на „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД; 

 г-жа Десислава Чалъмова – ръководител „Обслужване на клиенти“; 

 г-н Светослав Георгиев – консултант.  

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-340/1472 от 29.04.2022 

г. относно: заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-15 от 28.02.2022 г. на „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД 

за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени 

права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“. 

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

Маринова, Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Вера Михайлова, Радостина Методиева, 

Светослава Маринова, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 5 от 
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Протокол № 121/19.05.2022 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Александър Йорданов: 

 Поради служебна ангажираност на председателя на Комисията за енергийно и 

водно регулиране, днес аз ще водя насроченото открито заседание. За протокола 

съобщавам, че откритото заседание е в пълен състав на Комисията за енергийно и водно 

регулиране. Датата е 26.05.2022 г. Часът на заседанието е 10:00, както е обявено 

първоначално. Констатирам, че Комисията има необходимия кворум и заседанието може 

да се проведе редовно.  

 От страна на заявителя „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД в заседанието участват 

Здравко Анакиев – управител, Светослав Георгиев – консултант и Десислава Чалъмова – 

ръководител „Обслужване на клиенти“. Разглежданият доклад е по заявление на „ВиК 

Енерджи Груп“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа 

енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 

група“. Работната група е в състав Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен 

Трифонов, Юлиан Стоянов, Вера Михайлова, Радостина Методиева и Светослава 

Маринова. Представлява се от г-н Младеновски, който също е в залата. Съгласно 

процедурата за провеждане на открити заседания, давам думата на заявителя да изрази 

становище по изготвения доклад, който съответно Ви е предоставен в законоустановения 

срок и се надяваме, че сте се запознали с него.   

 

Здравко Анакиев – управител на „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД: 

 Доклад не сме получили. Само покана.  

 

Александър Йорданов: 

 Докладът би следвало да е публикуван на сайта на Комисията.  

 

Здравко Анакиев – управител на „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД: 

 Ние сме пропуснали, съжалявам за което.  

 

Александър Йорданов: 

 Както и да е… Докладът като цяло представя изводи и заключения, които са 

утвърдителни в посока издаване на лицензия на представляваното от Вас дружество, 

както е поискано съгласно заявлението. В такъв случай да разбирам ли, че нямате 

становище, което е по доклада, при положение, че не сте го разглеждали? 

 

Здравко Анакиев – управител на „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД: 

 Пак казвам, това, което съм получил по имейла е покана за разискване. Докладът 

не съм го получавал. Затова, ако го имате наличен, няма никакъв проблем да дискутираме 

по доклада. Аз нямам… 

 

Александър Йорданов: 

 В самата покана е указано, че докладът е публикуван на сайта на Комисията. 

 

 Д. Кочков: 

 Г-н Председател, мога ли да взема отношение? 

 

Александър Йорданов: 

 Може, г-н Кочков! Заповядайте!  

 

 Д. Кочков: 

 Държа да припомня на заявителя, че целта на днешното заседание е Комисията да е 
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сигурна, че заявителят се е запознал с доклада и няма нищо против. Ако това нещо не е 

налице ние няма смисъл да продължаваме заседанието.  

 

Здравко Анакиев – управител на „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД: 

 Щом има такъв доклад, съжалявам, че не съм се запознал, но мисля, че няма да 

имам някакви обструкции към доклада. Ако имате някакви въпроси, които трябва 

изясним, мисля, че можем да си отговорим, Вие да ги зададете, ние да отговорим, така че 

не мисля, че трябва да отлагаме заседанието.  

 

 Благой Голубарев: 

 Г-н Анакиев, това е несериозно, което говорите. Вие имате покана, в която много 

ясно е записано… да видим дали е така…, че докладът е публикуван. От Вас трябва да 

знаем съгласни ли сте с доклада, или не сте съгласни.  

 

Здравко Анакиев – управител на „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД: 

 Съгласни сме! 

 

 Благой Голубарев: 

 Чакайте малко да се доизкажа! От Вас трябва да знаем съгласни ли сте с доклада, 

имате ли някакви претенции, имате ли някакви съображения относно доклада и ако имате 

вече към нас някакви въпроси, както Вие имахте, че не сме Ви го представили и т.н., аз 

така го разбирам. Искам сега да се изясни този въпрос.  

 

Здравко Анакиев – управител на „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД: 

 Ако е възможно да го прочета за пет минути? 

 

 Благой Голубарев: 

 Това е наистина несериозно и си мисля, че това е прецедент. Аз не знам друг 

случай да има такъв. Колко време Ви трябва? 

 

Здравко Анакиев – управител на „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД: 

 Пет минути. Просто да го прочета. Нямам някакви… Той нали е от две страници 

сигурно… три страници.  

 

 Благой Голубарев: 

Ние правихме среща преди това. Изяснихме много неща по Ваше искане… 

 

Здравко Анакиев – управител на „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД: 

 Да, точно така! 

 

 Благой Голубарев: 

 Момент! Да говоря аз, ако може! 

 

Здравко Анакиев – управител на „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД: 

Извинете! 

 

 Благой Голубарев: 

Като гледам не може да Ви надприказваме. Искате пет минути… Ако колегите 

нямат нищо против, да дадем пет минути, но такъв прецедент аз наистина не съм чувам 

досега – да се дойде на открито заседание, без да е запознат участникът с доклада.  

 

Александър Йорданов: 
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Преди да обявя как ще продължим процедурата, г-н Младеновски поиска думата.  

 

 Пламен Младеновски: 

 Уважаеми членове на Комисията, уважаеми гости, така или иначе докладът, 

изготвен от работната група е в посока издаване на лицензия на дружеството. Има и 

такава практика – след като няма въпроси от заявителя или не е запознат с доклада, да се 

даде срок за писмено становище, примерно един-два дни, в които да изрази становище. 

Ако няма становище, продължава процедурата, без да е разгледано становище, като се 

приема, че заявителят няма претенции спрямо изготвения доклад.  

 

Александър Йорданов: 

 Благодаря Ви, г-н Младеновски. Съгласно установената процедура, дори и 

отсъствието на заявителя в откритото заседание и неизразяването на становище всъщност 

не е пречка за продължаване на процедурата. В дух на толерантност към заявителя, 

поставям Ви срок до края на деня да се запознаете с доклада, който е публикуван на 

интернет страницата на КЕВР и съответно да внесете писмено становище, ако имате 

възражение или бележки по доклада.  С това само още веднъж ще се обърна към 

представителя на работната група. Г-н Младеновски, нови обстоятелства, които следва да 

бъдат отразени, които са възникнали след изготвяне на доклада?  

 

 Пламен Младеновски: 

Няма такива, които да са ни известни към момента. 

 

Александър Йорданов: 

Благодаря Ви! В такъв случай провеждането на откритото заседание в този му вид 

беше малко безпредметно, но моля да се запознаете с доклада и до края на работния ден 

ако имате да изразите някакви бележки или възражения по него, да го направите в писмен 

вид, т.е. да ги входирате в деловодството на Комисията. Благодаря Ви за участието! 

Закривам откритото заседание на Комисията в пълен състав, като съответно за членовете 

на Комисията и за заявителя обявявам, че насрочвам закритото заседание, на което 

Комисията ще вземе окончателно решение по заявлението Ви, да се проведе на 02.06.2022 

г.  

 

Здравко Анакиев – управител на „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД: 

 Искам още веднъж да се извиня за пропуска. Съжалявам, че Ви загубих времето. 

Знам, че е ценно за всеки един от нас. Приемете го, че е нещо несъществено, което аз съм 

пропуснал. Съжалявам още веднъж. Ще изготвим мнението, ще го входираме днес до  

края на деня.  

  

Александър Йорданов: 

 Стига да имате бележки и възражения. Ако нямате – не е необходимо.  

 

Здравко Анакиев – управител на „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД: 

 Да, разбрах Ви! Благодаря Ви много! Извинявам се още веднъж!  

 

Александър Йорданов: 

 И аз Ви благодаря! Приятен ден Ви пожелавам! 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 
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Р Е Ш И : 

 

Насрочва закрито заседание на 02.06.2022 г. за приемане на решение относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-15 от 28.02.2022 г. на „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД за издаване 

на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и 

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“. 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-1030/19.05.2022 г. до „ВиК 

Енерджи Груп“ ЕООД. 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:   ПРЕДСЕДАТЕЛ: (служебен ангажимент) 

 

       

.................................................                СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ 

 (А. Йорданов) 

 

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

 (Б. Голубарев) 

 

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

 (Д. Кочков) 

 

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

 (П. Трендафилова) 

        РОСИЦА ТОТКОВА 

 
Протоколирал: 

 

 (Н. Косев - главен експерт) 

 

 
 


