КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 -10;тел.: 988 24 98; 9359 613; факс: 988 87 82

ПРОТОКОЛ
№ 65
София, 24.04.2015 година
Днес, 24.04.2015 г. от 10:00 ч. се проведе открито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР), ръководено от председателя доц. д-р Иван
Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Ремзи Осман, Светла
Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения
Харитонова, Валентин Петков, главният секретар Николай Георгиев (без право на
глас), Пл. Младеновски - началник на отдел „ЦРЛ – електрически мрежи, търговия и
пазари” и експерти от КЕВР.
Отсъстваше членът на Комисията Димитър Кочков.
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.
„ФРЕА АКСПО” ООД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на
КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-И-69/20.04.2015 г. и изпраща представители.
На заседанието се явиха:
 г-н Калоян Кънев – управител;
 г-н Бойко Димитрачков – управител;
 г-жа Мария Пейчевска – адвокат.
На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление с вх. № ЕЗЛР-И-69/23.12.2014 г. на „Фреа Акспо” ООД за изменение/допълнение на лицензия
№ Л-398-15 от 22.10.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия” с права
и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група” , който е приет с
решение на КЕВР на закрито заседание по т. 9 от Протокол № 59/30.03.2015 г. и
публикуван на интернет страницата на Комисията.
Председателят запита представителите на „Фреа Акспо” ООД запознати ли са с
доклада и имат ли забележки по него.
К. Кънев:
Аз съм един от управителите на „Фреа Акспо” ООД. Тук съм заедно с г-н Бойко
Димитрачков. Подадохме заявление за изменение и допълнение на лицензията с права
и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група”. „Фреа Акспо”
ООД е лицензирано в края на 2012 г. като търговец на електрическа енергия с права и
задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и е един от лидерите в
доставката на българския пазар към крайни клиенти. Имаме опитен екип. Естественото
развитие на компанията и големият интерес от страна на производителите на
възобновяеми източници са причината да поискаме това разширение.

Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
Г-н Димитрачков, има ли допълнение от Ваша страна към изявлението?
Б. Димитрачков:
Не, г-н Председател. Моят колега много правилно обясни защо пазарите очакват
от нас разширение на лицензията и защо смятаме, че ние имаме всички необходими
ресурси за професионалното изпълнение на дейностите, описани в едно евентуално
разширение на лицензията.
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
Г-жа М. Пейчевска, която е адвокат на дружеството, има ли да добави нещо?
М. Пейчевска:
Не.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Г-н Кънев, г-н Димитрачков, г-жо Пейчевска, раздаден ви е доклад, който е
изготвен от дирекция „Правна“ и дирекция „Ценово регулиране, лицензии и пазари“.
Имате ли възражения по отношение на изложението, както и по направеното
предложение за решение от страна на Комисията?
К. Кънев:
Запознати сме с доклада. Нямаме възражения.
Председателят даде думата на работната група, изготвила доклада.
Пл. Младеновски:
Работната група не е установила нови обстоятелства между провеждането на
откритото и закритото заседание. Поддържаме изводите, направени в доклада. Няма
нищо, което да налага някаква промяна в тях.
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
Имам един единствен въпрос, макар че отговорът е ясен. На стр. 4 и стр. 5,
където са описани икономическите обосновки и бизнес плана, всички стойности, които
касаят търгуваните количества електроенергия, средна продажна цена и т.н., са
маркирани като конфиденциална информация, без право на достъп и четене в доклада.
Всички тези стойности съществуват ли, дадени ли са?
Пл. Младеновски:
Да съществуват.
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
Т.е. членовете на Комисията могат да се запознаят с данните от досието в
отдела?
Пл. Младеновски:
Всички стойности са представени в оригиналния вариант на доклада. На сайта е
качен доклад, в който липсват стойностите, поради изискването за конфиденциалност.
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
Всъщност, проведено е закрито заседание от състава, ръководен от г-жа Св.
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Тодорова и тогава тези стойности са били обсъждани и от членовете на Комисията.
Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси към
представителите на дружеството.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси към представителите на
„Фреа Акспо” ООД.
Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са
изяснени пълно и всестранно и на основание чл. 44, ал. 2 от Устройствения правилник
на ДКЕВР и на нейната администрация,
РЕШИ:
1. Насрочва закрито заседание на 27.04.2015 г. за вземане на решение относно
заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-69/23.12.2014 г. на „Фреа Акспо” ООД за
изменение/допълнение на лицензия № Л-398-15 от 22.10.2012 г. за дейността „търговия
с електрическа енергия” с права и задължения на „координатор на комбинирана
балансираща група”.
2. На дружеството да се изпрати уведомление за взетото решение с препоръчано
писмо с обратна разписка.
Приложения:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-И-69/20.04.2015 г.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
1.................................................
(Р. Осман)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

2. .................................................
(С. Тодорова)
3. .................................................
(А. Йорданов)
4. .................................................
(В. Владимиров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Н. ГЕОРГИЕВ

5. .................................................
(Г. Златев)
6. .................................................
(Е. Харитонова)
7. .................................................
(В. Петков)
8. .............отсъства....................
(Д. Кочков)
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