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ПРОТОКОЛ
№ 152
София, 16.06.2022 година
Днес, 16.06.2022 г. от 10:45 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,
Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Искра Стайкова (без право на
глас).
На заседанието присъстваха М. Трифонов – началник на отдел „Цени и лицензии:
електрически мрежи, търговия и пазари“ и експерти на КЕВР.
Заседанието беше излъчено в реално време чрез интернет страницата на
Комисията.
Председателят Станислав Тодоров откри заседанието и констатира, че има кворум
и не са налице правни пречки за провеждането му.
Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 146 от 10.06.2022 г., т. 4, 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 „Солар СВ“ ООД за присъствено или виртуално
участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.
„Солар СВ“ ООД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с
изх. № Е-ЗЛР-Л-1031/10.06.2022 г.
На заседанието се яви:
 г-н Лъчезар Димитров – управител на „Солар СВ“ ООД:
На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-1543 от 07.06.2022 г.
относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1031 от 28.04.2022 г. на „Солар СВ“ ООД за издаване
на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и
задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.
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Докладът, изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, Елена
Маринова, Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Вера Михайлова, Петя Георгиева,
Радостина Методиева, Светослава Маринова, е приет с решение на КЕВР на закрито
заседание по т. 4 от Протокол № 146/10.06.2022 г. и публикуван на интернет страницата
на Комисията.
Станислав Тодоров:
Поканата е публикувана на уеб сайта на КЕВР, а с писмо са поканени
представители на заявителя от чието име участва г-н Димитров - управител. Заповядайте,
г-н Димитров, за вземане на отношение по така предоставените Ви материали.
Лъчезар Димитров – управител на „Солар СВ“ ООД:
Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на Комисията, ние сме предоставили
в нашето заявление всички необходими съгласно нормативната уредба документи.
Съответно сме получили становище от системния оператор, че притежаваме
необходимите средства за комуникация и обмен на данни. Имаме създадена необходимата
структура, както казах, техническа обезпеченост и офиси. Считаме, че сме изпълнили
всички условия за получаване на лицензия. Нямаме промени на обстоятелствата спрямо
момента на подаване на заявлението, така че нямам какво да добавя към него.
Станислав Тодоров:
Благодаря, г-н Димитров! Колеги, комисари, имате ли някакви въпроси? Колеги от
работната група?
Милен Трифонов – началник на отдел „Цени и лицензии: електрически
мрежи, търговия и пазари“:
Благодаря, г-н Председател! Няма допълнителна информация, постъпила към
преписката. Поддържаме изводите посочени в доклада.
Станислав Тодоров:
Благодаря! В такъв случай насрочвам закритото заседание за 28.06.2022 г. С
изчерпване на дневния ред закривам това открито заседание.
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 28.06.2022 г. за приемане на решение относно
заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1031 от 28.04.2022 г. на „Солар СВ“ ООД за издаване на
лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения
на „координатор на стандартна балансираща група“.
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Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-1031/10.06.2022 г. до „Солар
СВ“ ООД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
А. Йорданов

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ

.................................................
Д. Кочков
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
.................................................
П. Трендафилова

ИСКРА СТАЙКОВА
Протоколирал:
И. Зашева - главен експерт
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