ПРОТОКОЛ
№ 215
София, 13.11.2018 година
Днес, 13.11.2018 г. от 10:01 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 Светла Тодорова, Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, 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.
„Джи Ви Ай“ ООД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с
изх. № Е-ЗЛР-И-42/02.11.2018 г. и изпраща свои представители.
На заседанието се явиха:
 г-н Кирил Витанов – управител;
 г-н Даниел Цветанов – ръководител отдел „Търговия и анализ на енергийни
пазари“.
На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-924 от 30.10.2018 г.
относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-42 от 24.08.2018 г. на „Джи Ви Ай“ ООД за
изменение/допълнение на лицензия № Л-356-15 от 09.05.2011 г., издадена за дейността
„търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор
на комбинирана балансираща група“. Докладът, изготвен от работна група в състав:
Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Вера
Георгиева, Петя Андонова, Радостина Методиева, е приет с решение на КЕВР на закрито
заседание по т. 2 от протокол № 206/02.11.2018 г. и публикуван на интернет страницата на
Комисията.
К. Витанов – управител на „Джи Ви Ай“ ООД:
Първо искам да благодаря на Комисията за предоставения доклад. Надяваме се
оценката да е положителна. Това разширение на групата ние го изискахме поради
стечение на обстоятелствата, които новите закони изискват към нас - като търговец на
електроенергия. Вече всички компании желаят да имат достъп до зелена енергия, а без
тази група ние вече едва ли не изпадаме от пазара и затова имаме желание да разширим
лицензията на дружеството.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

Благодаря. Това са явно Вашите мотиви. От друга страна разбирам, че нямате
забележки към доклада, който беше предоставен.
К. Витанов – управител на „Джи Ви Ай“ ООД:
Точно така.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Обръщам се към работната група. Има ли нови факти, данни и обстоятелства,
които налагат документите?
П. Младеновски:
Към момента няма настъпили нови факти и обстоятелства, които да променят вече
изложените в доклада изводи.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Колеги, Вие имате ли въпроси или изказвания? Не виждам. В такъв случай, преди
да закрия заседанието, искам да съобщя, че закритото заседание, на което Комисията ще
се произнесе с решение, ще се проведе на 21.11.2018 г. от 10:00 часа.
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 21.11.2018 г. от 10:00 ч. за вземане на решение
относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-42 от 24.08.2018 г. на „Джи Ви Ай“ ООД за
изменение/допълнение на лицензия № Л-356-15 от 09.05.2011 г., издадена за дейността
„търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор
на комбинирана балансираща група“.
Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-И-42/02.11.2018 г. до „Джи Ви Ай“ ООД.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.................................................
(С. Тодорова)

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Г. Златев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Е. Харитонова)
.................................................
(П. Трендафилова)
Протоколирал:
(Н. Косев - главен експерт)
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