ПРОТОКОЛ
№ 178
София, 04.10.2018 година
Днес, 04.10.2018 г. от 10:36 ч. се проведе закрито 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, Ремзи Осман,
Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър
Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха И. Александров – началник на отдел „Цени и
лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“, Б.
Петракиева – началник на сектор „Международна дейност" в дирекция „Обща
администрация“ и експерти на КЕВР.
Доц. д-р Иван Н. Иванов каза, че в предварително раздадения дневен ред е
предвидено разглеждането на две точки и попита има ли предложения за промяна.
Р. Осман каза, че идеята за днес е била да се включи извънредна точка –
допълнителна т. 2. Материалите са раздадени. Двама членове на Комисията ще участват в
конференция на ERRA, на която ще се разглеждат и гласуват кандидатурите на
австрийския енергиен регулатор и на чешкия енергиен регулатор. Формално трябва да има
мандат от Комисията, да се подкрепи или не пълноправното членство на Австрия и Чехия т.е. точката да бъде т. 2 (доклад с вх. № О-Дк-377 от 03.10.2018 г. относно делегиране на
права за гласуване във връзка с участие на представители на КЕВР в заседание на Общото
събрание на Регионалната асоциация на енергийните регулатори (ERRA).
Доц. д-р Иван Н. Иванов каза, че докладът е бил предоставен на членовете на
Комисията, но това е било след насрочване на заседанието и затова, под формата на
извънредна точка, по предложение на г-н Осман, предложи да се гласува.
Предложението на Р. Осман за включване на т. 2 в дневния ред (доклад с вх. № ОДк-377 от 03.10.2018 г. относно делегиране на права за гласуване във връзка с участие на
представители на КЕВР в заседание на Общото събрание на Регионалната асоциация на
енергийните регулатори (ERRA) е прието с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла
Тодорова - за, Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за,
Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков– за, Пенка Трендафилова –
за), от които четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев,
Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма
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други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което
протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад с вх. № Е-Дк-809 от 28.09.2018 г. и проект на решение относно
заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-16 от 11.05.2018 г. подадено от „Дъбово Енерджи“ ЕООД за
издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до
нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното
предприятие.
Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Ивайло Александров,
Цветанка Камбурова, Петя Петрова, Радостина Методиева,
Ели Алексиева и Радослав Райков
2. Доклад с вх. № О-Дк-377 от 03.10.2018 г. относно делегиране на права за
гласуване във връзка с участие на представители на КЕВР в заседание на Общото събрание
на Регионалната асоциация на енергийните регулатори (ERRA).
Докладва: Борислава Петракиева
По т.1 Комисията започна разглеждане на доклад с вх. № Е-Дк-809 от 28.09.2018
г. и проект на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-16 от 11.05.2018 г.
подадено от „Дъбово Енерджи“ ЕООД за издаване на разрешение за извършване на
сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на
снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие.
Изказвания по т.1.:
Докладва Ц. Камбурова. В Комисията за енергийно и водно регулиране е
постъпило заявление от 11.05.2018 г. от „Дъбово Енерджи“ ЕООД с искане за издаване на
разрешение за сключване на договор за встъпване в задълженията на „Бъдеще Агро“ ЕАД
като кредитополучател по договор за кредит от 30 март 2018 г., сключен между „Бъдеще
Агро“ ЕАД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД.
Към заявлението дружеството е представило съответните документи, които се
изискват в случай на разрешение на сделките.
С писмо от 31.05.2018 г. дружеството е представило следната допълнителна
информация: прогнозен паричен поток на „Бъдеще Агро“ ЕАД за периода на обслужване
на задълженията по банковия кредит с обосновка за формиране на посочените суми;
прогнозен паричен поток на „Дъбово Енерджи“ ЕООД за периода на обслужване на
задълженията по банковия кредит с обосновка за формиране на посочените суми, както и
Анекс № 1, който следва да бъде сключен между „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД,
като финансираща банка, „Бъдеще Агро“ ЕАД, като кредитополучател и „Дъбово
Енерджи“ ЕООД, като съдлъжник, към договор за банков кредит от 30 март 2018 г. между
„Сосиете Женерал Експресбанк“ АД и „Бъдеще Агро“ ЕАД.
Според пар. 1 от проекта на Анекс № 1, „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД има
право да търси изпълнение от „Дъбово Енерджи“ ЕООД по договора за банков кредит
само, ако „Бъдеще Агро“ ЕАД изпадне в забава да изпълни задълженията си този договор
и да започне принудително изпълнение срещу „Дъбово Енерджи“ ЕООД при
неизпълнение на задълженията на дружеството, само след като получи надлежно писмено
разрешение от КЕВР, ако такова е необходимо съгласно ЗЕ и свързаните с него
нормативни актове.
„Дъбово Енерджи“ ЕООД е еднолично търговско дружество.
Едноличен
собственик на капитала е „Еко Новенерджи“ ООД, преобразувано в „НовЕнергия II
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България“ ЕООД. Дружеството се представлява от Димитър Янакиев. Дружеството е
собственик на фотоволтаична централа „Дъбово“, с обща инсталирана мощност от 9,66
MW, находяща се в землището на с. Дъбово и с. Ветрен, община Мъглиж, област Стара
Загора.
„Дъбово Енерджи“ ЕООД притежава лицензия, издадена за дейността
„производство на електрическа енергия“, чрез фотоволтаична централа „Дъбово“ с обща
инсталирана мощност от 9,66 MW.
„Бъдеще Агро“ ЕАД и „Дъбово Енерджи“ ЕООД са свързани лица по смисъла на
Търговския закон, видно от Удостоверение за актуално състояние. Едноличен собственик
на капитала на всяко от тези дружества е „НовЕнергия II България“ ЕООД.
Встъпването на „Дъбово Енерджи“ ЕООД в задълженията на „Бъдеще Агро“ ЕАД
ще послужи като допълнително обезпечение по договора за банков кредит между „Бъдеще
Агро“ ЕАД, в качеството му на кредитополучател и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД в
качеството му на кредитодател за отпускане на кредит в размер на 5 053 680 (пет милиона
петдесет и три хиляди шестстотин и осемдесет) лева. Част от сумата, получена от „Бъдеще
Агро“ ЕАД по договора за банков кредит, а именно 4 540 509 (четири милиона петстотин
и четиридесет хиляди петстотин и девет) лева, ще се използват за отпускане на целеви
заем от „Бъдеще Агро“ ЕАД на „НовЕнергия II България“ ЕООД за погасяване на
задължения на „НовЕнергия II България“ ЕООД към свързани лица. Останалата част от
кредита ще се използва за заплащане на дължимата такса управление, захранване на
резервна сметка по договора за банков кредит и разходи за техническо обновление на
притежаваната от „Бъдеще Агро“ ЕАД фотоволтаична електрическа централа
„Виноградец“.
Съгласно т. 2 от част III (особени уговорки) от договора за банков кредит, „Бъдеще
Агро“ ЕАД се задължава да осигури, в срок не по-късно от шест месеца от сключването на
договора за банков кредит, „Дъбово Енерджи“ ЕООД да встъпи в задълженията на
„Бъдеще Агро“ ЕАД по договора.
Има съответното решение на едноличния собственик на капитала на „Дъбово
Енерджи“ ЕООД и на „Бъдеще Агро“ ЕАДУусловията на кредита са подробно изложени в
доклада.
1. Размер на банковия кредит –5 053 680 (пет милиона петдесет и три хиляди
шестстотин и осемдесет) лева и срок на усвояване на кредита – 3 месеца от подписване на
договора, но не по-късно от 29.06.2018 г.;
2. Срок на погасяване на главница (погасителен план) - 48 равни тримесечни
погасителни вноски, всяка една в размер на 105 285 (сто и пет хиляди двеста осемдесет и
пет) лева, като първата погасителна вноска се дължи на 30 юни 2018 г., а последната на 31
март 2030 г.;
3. Срок на плащане на лихви върху главницата – ведно с плащане на погасителните
вноски по главница;
4. лихва – 5,20% (пет цяло и двадесет стотни процентни пункта) годишно;
5. лихвен период – календарно тримесечие;
6. наказателна лихва върху просрочени погасителни вноски – 3% /три на сто/ над
лихвата;
7. Обезпечение:
- Особен залог върху търговско предприятие на кредитополучателя като
съвкупност от права, задължения и фактически отношения, с отбелязания на залога в
съответните вторични регистри по отношение на притежаваните от кредитополучателя
недвижими имоти, оборудване за фотоволтаична централа, вземания за продажба на
електрическа енергия и вземания за положителни салда по банкови сметки;
- Залог върху 100% от акциите от капитала на кредитополучателя, притежавани от
„НовЕнергия II България“ ЕООД.
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8. Такса за управление и обработка – 1,25% върху пълния размер на кредита,
дължима еднократно при дължима при първо усвояване по договора;
9. Такса за предсрочно погасяване – 3% върху предсрочно погасената сума в случай
на предсрочно погасяване през първата година от срока на кредита и 2% върху
предсрочно погасената сума в случай на предсрочно погасяване през останалия период.
С оглед установяване влиянието на тази сделка върху сигурността на снабдяването,
вследствие на задлъжнялост на предприятието, е направен финансов анализ, както на
Бъдеще Агро“ ЕАД, на база на годишния финансов отчет на 2017 г., междинен финансов
отчет за първо тримесечие на 2018 г., както и финансов анализ и оценка на финансовото
състояние; прогнозен паричен поток на „Бъдеще Агро“ ЕАД за периода на обслужване на
задълженията по банковия кредит; годишен финансов отчет на „Дъбово Енерджи“ ЕООД
за 2017 г. и прогнозен паричен поток на „Дъбово Енерджи“ ЕООД за периода на
обслужване на задълженията по банковия кредит.
„Бъдеще Агро“ ЕАД отчита загуба в размер на 207 хил. лв. при отчетена печалба за
2016 г. от 3 138 хил. лв. Влошаването на финансовия резултат за 2017 г., спрямо 2016 г. се
дължи на намалените финансови приходи с 3 289 хил. лв.
Дружеството е представило и междинен финансов отчет за първо тримесечие на
2018 г. с оглед пояснение на смяната на собственика и погасяване на задълженията.
Задълженията на дружеството към 31.03.2018 г. са намалени с 41,3% в резултат на
погасените задълженията към финансови предприятия, на задълженията по лизинг и на
задълженията към доставчици, вследствие на погасени вземания в размер на 2 228 хил.
лв., отнесени в дългосрочни финансови активи перо „други заеми“. В отчета са посочени
дългосрочни задължения по получени заеми към „НовЕнергия II България“ ЕООД в
размер на 3 167 хил. лв.
За изграждане на фотоволтаичната електроцентрала, дружеството е получило
дългосрочен заем от „Сибанк“ ЕАД, а фотоволтаичните панели е закупило на лизинг от
„Плама Инвестмънт“ ЕООД, които задължения са погасени от новия собственик. На
30.03.2018 г. дружеството подписва договор за рефинансиране на проекта със „Сосиете
Женерал Експресбанк“ АД, като на 09.05.2018 г. се усвоява от заема сумата от 4 919 хил.
лв.
Съгласно представения одитиран годишен финансов отчет за 2017 г., „Дъбово
Енерджи“ ЕООД отчита печалба в размер на 1 288 хил. лв. при отчетена печалба за 2016 г.
от 1 838 хил. лв. Намалението на печалбата през 2017 г., спрямо предходната година се
дължи на намалените общи приходи с 10%, а на общите разходи с 1,33%.
Общо активите към 31.12.2017 г. са 25 341хил. лв., разпределени в нетекущи
активи - 23 062 хил. лв. и текущи активи - 2 115 хил. лв.
Собственият капитал е 1 848 хил. лв., разпределен в записан капитал 5 хил. лв.,
резерв от последващи оценки отрицателна стойност от 434 хил. лв., неразпределена
печалба 3 067 хил. лв., непокрита загуба 2 078 хил. лв. и текуща печалба 1 288 хил. лв.
Анализът на отчета за паричните потоци към 31.12.2017 г. показва, че нетният
паричен поток от основна дейност е положителен в размер на 3 946 хил. лв., докато
нетният паричен поток от финансовата дейност е отрицателен в размер на 5 038 хил. лв.
или изменението на паричните средства през периода е отрицателна стойност от 1 092
хил. лв., която е покрита с наличните парични средства в началото на периода на стойност
2 788 хил. лв., следователно в края на периода дружеството разполага с парични средства
от 1 696 хил. лв.
„Бъдеще Агро“ ЕАД е представило прогнозен паричен поток за периода 2018 г. –
2030 г. в който са отразени постъпленията и плащанията от основна и финансова дейност.
Нетните парични потоци от основната дейност са положителна величина във всяка
година от разглеждания период, като за 2018 г. са 385 хил. лв. и 565 хил. лв. за 2030 г.,
налице е ръст, който се дължи на прогнозираното намаление на плащанията към
доставчици, свързано с намалените разходи за поддръжка и ремонт на ФЕЦ.
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При така заложените параметри и допускания от дружеството, прогнозираният
нетен паричен поток от цялостната дейност е положителен, следователно „Бъдеще Агро“
ЕАД ще разполага с необходимия паричен ресурс за обслужване на задълженията по кредита.
Допълнително е направило на заявителя на „Дъбово Енерджи“ ЕООД на база на
представения паричен поток, в качеството му на съдлъжник, финансов анализ, при който
се вижда, че във финансовата дейност, дружеството е заложило изплащане на главниците
и лихвите освен по двата договора за кредит, сключени със „Сосиете Женерал
Експресбанк“ АД и с „НовЕнергия II България“ ЕООД в качеството на кредитополучател
и изплащане на задълженията по договора за кредит, сключен със „Сосиете Женерал
Експресбанк“ АД и „Бъдеще Агро“ ЕАД.
Нетните парични потоци от основната дейност са положителна величина в
разглеждания период, като за 2018 г. са 3 662 хил. и 3 048 хил. лв. за 2030 г., намалението
се дължи на прогнозираното намаление на постъпленията от продажби на електрическа
енергия.
При така заложените параметри и допускания от дружеството, прогнозираният
нетен паричен поток от цялостната дейност е положителен, следователно „Дъбово
Енерджи“ ЕООД ще осигури необходимия финансов ресурс за обслужване на задълженията по
кредита в случай че встъпи в дълг да погасява задълженията по кредита. Следователно
разглежданата сделка не води до нарушаване или застрашаване на сигурността на
снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие.
Ако трябва да встъпи в задължение, по клауза, точка в договора, то ще трябва да
иска разрешение отново на КЕВР.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за
енергетиката и чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на
дейностите в енергетиката, работната група предлага на Комисията да обсъди и приеме
следните решения:
1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да даде разрешение на „Дъбово Енерджи“ ЕООД да сключи със „Сосиете
Женерал Експресбанк“ АД анекс към Договор за кредит от 30.03.2018 г. съгласно
представения с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-16 от 23.07.2018 г. проект.
Е. Харитонова запита кога е въведено в експлоатация „Дъбово Енерджи“ ЕООД и
каква е цената на енергията от този фотоволтаик.
Ц. Камбурова отговори, че преференциалната цена е 485,60, а нетно специфично
производство…„Дъбово Енерджи“ ЕООД притежава лицензия от 15.10 2012 г.
Е. Харитонова запита докога ще имат тази преференциална цена - 485,60.
Ц. Камбурова каза, че 20 год.
С. Тодорова има една бележка. Тя смята, че в доклада, и съответно в проекта на
решение, има една част, която надхвърля правомощията на Комисията. Тук се прави
анализ на финансовото състояние на дружество, което не е лицензиант. Според нея това
нещо не може да се прави. Според Наредбата за лицензиране Комисията оценява
финансовото състояние на енергийното дружество във връзка с изпълнение на предмета
му на дейност. С. Тодорова запита какво дава на Комисията този анализ и въз основа на
какво се прави.
Ц. Камбурова отговори, че въз основа на това, че той е кредитополучателят и той,
ако не си изпълни задълженията, в този случай, лицензиантът на Комисията, ще влезе в
задължение да изплаща. Идеята е била да се докаже, че самото дружество има финансови
възможности да си изплати задълженията и рискът на лицензианта на Комисията се
минимизира.Такива са били съображенията.
С. Тодорова каза, че принципно според нея тази сделка не подлежи на одобрение от
Комисията, защото този кредит не се взима за изпълнение на лицензионната дейност. Той
е за да обслужва някакво друго дружество на собственика. Според нея това не е добре. Тя
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мисли, че трябва много добре и внимателно да се разгледат тези две алинеи в Наредбата за
лицензиране, където пише точно какво прави Комисията, за да разреши сделки.
Ц. Камбурова каза, че становището на юристите е, че трябва да има разрешение
защото, ако не се изплатят задълженията от кредитополучателя, веднага влиза в
задължение на лицензианта на Комисията да изплаща дълга.
С. Тодорова запита как така и откъде-накъде.
Ц. Камбурова каза, че има анекс за встъпване на дълг на лицензианта на
Комисията. Дружеството „Дъбово Енерджи“ ЕООД става съдлъжник съгласно договора.
И даже в договора е записана точно такава клауза, че до 6 м. дружеството трябва да влезе
като съдлъжник и в качеството на съдлъжник по сделката…
С. Тодорова каза, че не ú харесва.
Ц. Камбурова каза, че разглеждането на нелицензианта е с цел да се докаже, че има
финансови възможности и в краен случай ще влезе - т.е. рискът, лицензиантът на
Комисията, се минимализира. Но ако трябва ще се махне от решението.
С. Тодорова каза, че това решение въобще не ѝ харесва и смята, че Комисията
надхвърля правомощията си в случая, като разрешава сделка на един лицензиант да влезе
като съдлъжник с нелицензиант по кредит, който не е предназначен да обслужва
лицензионната дейност. Такова ú е усещането, че не е добре тази…
Ц. Камбурова каза, че може би юристите трябва да вземат отношение.
Р. Осман попита кой е юристът в работната група.
Ц. Камбурова отговори, че юристите са двама - Р. Методиева и Р. Райков.
Р. Осман каза, че г-жа Тодорова е права и попита къде са юристите. Нека да бъдат
поканени да дойдат и да разяснят. Това са много сериозни въпроси – т.е. всеки стремеж,
даже и минимално да има съмнение, че Комисията си превишава правата извън
правомощията, трябва да бъде изчистен. И в такива случаи юристите трябва да дойдат и
да защитят. Според Р. Осман, Ц. Камбурова е посочила правилно, че юристите са казали,
че трябва да има като съдлъжник решение на Комисията, но трябва да се види какви са
техните аргументи. Той също не е убеден.
Доц. д-р Иван Н. Иванов помоли да бъдат повикани Р. Методиева и Р. Райков.
Ц. Камбурова каза, че те са в съда. Поне за Р. Методиева е сигурно.
Доц. д-р Иван Н. Иванов заключи, че разглеждането ще се отложи.
Пауза 5 минути.
А. Йорданов излезе от зала 4.
Доц. д-р Иван Н. Иванов предложи да се прекъсне разискването по т.1 от дневния
ред и да се премине към т. 2. Той препоръча на Ц. Камбурова да разисква повдигнатите
въпроси с Е. Маринова, тъй като след това те ще бъдат поканени за становище.
По т. 2 Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-377 от 03.10.2018 г. относно
делегиране на права за гласуване във връзка с участие на представители на КЕВР в
заседание на Общото събрание на Регионалната асоциация на енергийните
регулатори (ERRA).
Като пълноправен член на Регионалната асоциация на енергийните регулатори
(ERRA), Комисията за енергийно и водно регулиране ще участва в 17-та годишна
Енергийна инвестиционна и регулаторна конференция на ЕRRA на 9 и 10 октомври 2018
г. и в Заседанието на председателите на ERRA на 11 октомври 2018 г. в гр. Белек,
провинция Анталия, Турция.
Преди заседанието на председателите, на 11 октомври ще се проведе и заседание на
Общото събрание на ERRA, на което ще се разглеждат и гласуват кандидатурите на
австрийския енергиен регулатор, E-control и на чешкия енергиен регулатор, ERU. И двата
регулаторни органа са пожелали да станат пълноправни членове на организацията.
Процедурата за приемане в Асоциацията включва първоначално подаване на формуляр за
кандидатстване до Президиума на ERRA. Решението за допустимост на кандидатурите,
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категорията и статута се взима с две трети мнозинство от гласувалите на Общо събрание
на ERRA. Според Конституцията на ERRA, пълни членове са енергийни регулатори с
първостепенни отговорности в енергийното регулиране, като само един енергиен
регулаторен орган от дадена държава може да бъде избран за пълноправен член на
Асоциацията. Всяка страна-членка на ERRA има право на един глас в Общото събрание.
Със Заповед № ЗКЧ-Е-30 от 28.09.2018 г. за участие в конференцията и заседанията
на ЕRRA са определени г-н Ремзи Осман, ръководител на делегация, и г-н Владко
Владимиров, членове на КЕВР.
Изказвания по т.2.:
Докладва Б. Петракиева. Като пълноправен член на Регионалната асоциация на
енергийните регулатори (ERRA), Комисията за енергийно и водно регулиране ще участва
в 17-та годишна Енергийна инвестиционна и регулаторна конференция на ЕRRA на 9 и 10
октомври 2018 г. и в Заседанието на председателите на ERRA на 11 октомври 2018 г. в гр.
Белек, провинция Анталия, Турция.
Преди заседанието на председателите, на 11 октомври ще се проведе и заседание на
Общото събрание на ERRA, на което ще се разглеждат и гласуват кандидатурите на
австрийския енергиен регулатор, E-control и на чешкия енергиен регулатор, ERU. И двата
регулаторни органа са пожелали да станат пълноправни членове на организацията.
Процедурата за приемане в Асоциацията включва първоначално подаване на формуляр за
кандидатстване до Президиума на ERRA. Решението за допустимост на кандидатурите,
категорията и статута се взима с две трети мнозинство от гласувалите на Общо събрание
на ERRA. Според Конституцията на ERRA, пълни членове са енергийни регулатори с
първостепенни отговорности в енергийното регулиране, като само един енергиен
регулаторен орган от дадена държава може да бъде избран за пълноправен член на
Асоциацията. Всяка страна-членка на ERRA има право на един глас в Общото събрание.
Със Заповед №ЗКЧ-Е-30 от 28.09.2018 г. за участие в конференцията и заседанията
на ЕRRA са определени г-н Ремзи Осман, ръководител на делегация, и г-н Владко
Владимиров, членове на КЕВР.
Във връзка с гореизложеното, Б. Петракиева предложи Комисията за енергийно и
водно регулиране да вземе следните решения:
1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да възложи на г-н Ремзи Осман, член на КЕВР, да гласува „за“ приемането на
двата регулаторни органа, E-control и ERU, за пълноправни членове на Регионалната
асоциация на енергийните регулатори.
Доц. д-р Иван Н. Иванов попита има ли въпроси или изказвания. Касае се
Комисията да даде мандат на г-н Р. Осман да гласува „за“ приемането на тези два
регулатора – австрийския и чешкия. Председателят не вижда нито възражения, нито
желание за изказвания.
Предвид гореизложеното,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Приема доклад относно делегиране на права за гласуване във връзка с участие на
представители на КЕВР в заседание на Общото събрание на Регионалната асоциация на
енергийните регулатори (ERRA) ;
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2. Възлага на г-н Ремзи Осман, член на КЕВР, да гласува „за“ приемането на двата
регулаторни органа, E-control и ERU, за пълноправни членове на Регионалната асоциация
на енергийните регулатори.
В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Георги Златев,
Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова - за,
Ремзи Осман – за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за,
Димитър Кочков– за, Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката и
два гласа (Димитър Кочков и Пенка Трендафилова) на членовете на Комисията със стаж
във В и К сектора.
А. Йорданов влезе в зала 4.
Заседанието продължава с разглеждането на т.1 Доклад с вх. № Е-Дк-809 от
28.09.2018 г. и проект на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-16 от 11.05.2018 г.
подадено от „Дъбово Енерджи“ ЕООД за издаване на разрешение за извършване на
сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването
вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие.
Изказвания по т.1:
Доц. д-р Иван Н. Иванов направи процедурно предложение да се отложи
разглеждането на т. 1 (доклад с вх. № Е-Дк-809 от 28.09.2018 г. и проект на решение
относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-16 от 11.05.2018 г. подадено от „Дъбово Енерджи“
ЕООД за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да
доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на
енергийното предприятие) за следващото заседание на Комисията в пълен състав на
09.10.2018 г.
Предвид гореизложеното,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Отлага приемането на доклад с вх. № Е-Дк-809 от 28.09.2018 г. и проект на
решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-16 от 11.05.2018 г. подадено от „Дъбово
Енерджи“ ЕООД за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или
могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост
на енергийното предприятие за 09.10.2018 г.
В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова - за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за,
Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков– за, Пенка Трендафилова – за), от които
четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения
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Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:
По т.1. както следва:
1. Отлага приемането на доклад с вх. № Е-Дк-809 от 28.09.2018 г. и проект на решение
относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-16 от 11.05.2018 г. подадено от „Дъбово Енерджи“ ЕООД за
издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до
нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното
предприятие за 09.10.2018 г.
По т.2. както следва:
1. Приема доклад относно делегиране на права за гласуване във връзка с участие на
представители на КЕВР в заседание на Общото събрание на Регионалната асоциация на
енергийните регулатори (ERRA) ;
2. Възлага на г-н Ремзи Осман, член на КЕВР, да гласува „за“ приемането на двата
регулаторни органа, E-control и ERU, за пълноправни членове на Регионалната асоциация на
енергийните регулатори.
Приложение:
1. Доклад с вх. № О-Дк-377 от 03.10.2018 г. относно делегиране на права за гласуване във
връзка с участие на представители на КЕВР в заседание на Общото събрание на Регионалната
асоциация на енергийните регулатори (ERRA).
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

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

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Р. Осман)
.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

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

Протоколирал:
(Н. Харбалиева- главен експерт)
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