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ПРОТОКОЛ
№ 155
София, 16.06.2022 година
Днес, 16.06.2022 г. от 11:00 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. 7, 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 „Юнит ЕНР“ ООД за присъствено или виртуално
участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.
„Юнит ЕНР“ ООД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с
изх. № Е-ЗРЛ-Л-1029/10.06.2022 г.
На заседанието се яви:


г-жа Николета Арсова – упълномощен представител на „Юнит ЕНР“ ООД:

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-1544 от 07.06.2022 г.
относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1029 от 29.04.2022 г. на „Юнит ЕНР“ ООД за издаване
на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и
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задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на
комбинирана балансираща група“.
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. 7 от Протокол № 146/10.06.2022 г. и публикуван на интернет страницата
на Комисията.
Станислав Тодоров:
Осигурена е възможност за участие, от което ще се възползва г-жа Арсова,
представител на дружеството и на заявителя. Здравейте, г-жо Арсова, може да вземете
отношение по така предоставените Ви документи по повод Вашето заявление.
Николета Арсова – упълномощен представител на „Юнит ЕНР“ ООД:
Здравейте! Разгледан е докладът, който е публикуван на интернет страницата.
Достигна до нас и нямаме възражение по така предложените неща и приемаме изцяло
доклада.
Станислав Тодоров:
Това е чудесно! Колеги комисари, имате ли някакви коментари? Нямаме, добре.
Колеги от работната група, имате ли някакви коментари?
Милен Трифонов – началник на отдел „Цени и лицензии: електрически мрежи,
търговия и пазари“:
Благодаря! Няма какво да добавим към момента. Поддържаме изводите посочени в
доклада.
Станислав Тодоров:
В такъв случай насрочвам закритото заседание за 28.06.2022 г. и с изчерпване на
дневния ред обявявам днешното последно открито заседание за закрито. Довиждане!
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-1029 от 29.04.2022 г. на „Юнит ЕНР“ ООД за издаване на
лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения
на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана
балансираща група“.
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Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-1029/10.06.2022 г. до „Юнит
ЕНР“ ООД.
2. Пълномощно на Николета Росенова Арсова от Виктория Данчева Данкова –
управител на „Юнит ЕНР“ 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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