ПРОТОКОЛ
№ 157
София, 11.09.2019 година
Днес, 11.09.2019 г. от 10:19 ч. се проведе открито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, ръководено от
председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов,
Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка
Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“, М. Трифонов – началник на отдел „Цени и
лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“ и експерти на КЕВР.
Заседанието се отразяваше от представители на средствата за масова информация.
Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са
налице правни пречки за провеждането му.
С писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-56/05.09.2019 г. за участие в открито заседание
е поканен г-н Георги Николов – управител на „Енекод Грийн“ЕАД.
Проведеното заседание е във връзка с разглеждане на доклад с вх. № Е-Дк-583 от
02.09.2019 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-56 от 12.08.2019 г., подадено от „Енекод
Грийн“ ЕАД, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с
включване на права и 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, Кристина Костадинова, Петя Андонова,
Радостина Методиева, Светослава Маринова, е приет с решение на КЕВР на закрито
заседание по т. 2 от Протокол № 148/05.09.2019 г. и публикуван на интернет страницата
на Комисията.
„Енекод Грийн“ ЕАД не изпраща свои представители.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
И по това открито заседание, също от страна на заявителя „Енекод Грийн“ ЕАД,
няма представител в залата. Предполагам, че няма и нови данни и обстоятелства, които да
бъдат отразени. Утвърдително ми отговаря г-н Младеновски, че няма такива. В такъв
случай, преди да закрия заседанието, единствено обявявам, че насрочвам закритото
заседание, на което ще се произнесем с решение по подаденото от „Енекод Грийн“ ЕАД
заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с
включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

„координатор на комбинирана балансираща група“, ще се проведе, също както и другите
закрити заседания, на 19.09.2019 г. от 10:00 ч.
Колеги, благодаря Ви за участието. С това закриваме днешните осем поредни
открити заседания.
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 19.09.2019 г. от 10:00 ч. за вземане на решение
относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-56 от 12.08.2019 г., подадено от „Енекод Грийн“ ЕАД,
за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на
права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор
на комбинирана балансираща група“.
Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-56/05.09.2019 г. до „Енекод
Грийн“ЕАД.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(А. Йорданов)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Г. Златев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Е. Харитонова)
.................................................
(Д. Кочков)
.................................................
(П. Трендафилова)

Протоколирал:
(И. Зашева - главен експерт)
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