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ПРОТОКОЛ
№ 42
София, 09.03.2017 година
Днес, 09.03.2017 г. от 10:08 ч. се проведе открито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от председателя доц. д-р
Иван Н. Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи
Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова, Димитър
Кочков и Юлиян Митев – за главен секретар съгласно Заповед № 111/27.02.2017 г. (без
право на глас).
На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“, М. Трифонов – и.д. 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.
„АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо
на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-И-58/28.02.2017 г. и изпраща свои представители.
На заседанието се явиха:
 г-н Николай Кискинов – адвокат;
 г-жа Станиела Тодорова – адвокат.
На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛРИ-58 от 22.11.2016 г. на „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД за изменение/допълнение на лицензия
№ Л-474-15 от 21.06.2016 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с
включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.
Докладът, изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Милен Трифонов, Вера Георгиева, Радостина Методиева, Юлиан Стоянов, Ваня
Караджова – Чернева и Христина Стоянова, е приет с решение на КЕВР на закрито
заседание по т. 2 от протокол № 36/28.02.2017 г. и публикуван на интернет страницата на
Комисията.
Председателят запита представителите на „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД запознати
ли са с доклада и имат ли забележки по него.
Н. Кискинов:
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

Нямаме забележки по доклада. Молим процедурата да продължи.
Председателят даде думата на членовете на работната група.
П. Младеновски:
Няма настъпили нови факти и обстоятелства, които да са ни известни към
момента.
Председателят даде думата на членовете на Комисията.
А. Йорданов:
Макар да разбирам, че Вие представлявате заявителя по силата на
упълномощаване, ще си позволя да задам въпроса, който зададох и към предходния
заявител, защото предполагам, че консултирате заявителя и по въпросите на
конкурентната среда. Ще бъде интересно да чуем и Вашата гледна точка.
Н. Кискинов:
Да, допълването на лицензията с включване на права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“ се извършва от нашия клиент поради
желанието му да развие сегмента си към стандартизираните товарови профили към
крайни клиенти. Съгласно новата регулация и Правилата за търговия, това изисква
договорът да може да бъде задължително и за снабдяване, и за поемане на отговорността
за балансирането. Това е основната причина „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД да се лицензира и
за тази дейност.
А. Йорданов:
Този отговор до голяма степен ме удовлетворява, защото очевидно е налице
някакво желание на част от пазарните участници да покрият и сегмента със
стандартизирани товарови профили, където към настоящия момент интересът е
относително нисък, поне като декларации от страна на търговците.
Н. Кискинов:
Към момента, за да може да се извършва това снабдяване и по отношение на
стандартизирани товарови профили, голяма част от търговците, които не са лицензирани
като „координатор на стандартна балансираща група“ използват като партньори други
такива координатори чрез тристранни договори. Това не е най-удобният вариант. Затова
можем да очакваме все повече подобни допълнения към съществуващата лицензия.
От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси към представителите
на заявителя.
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:
1. Насрочва закрито заседание на 16.03.2017 г. за вземане на решение относно
заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-58 от 22.11.2016 г. на „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД за
изменение/допълнение на лицензия № Л-474-15 от 21.06.2016 г., издадена за дейността
„търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор
на стандартна балансираща група“.
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2. На дружеството да се изпрати уведомление за взетото решение с препоръчано
писмо с обратна разписка.
Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-И-58/28.02.2017 г.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

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

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Ю. МИТЕВ

.................................................
(Е. Харитонова)

(съгласно Заповед № 111/27.02.2017 г.)

.................................................
(Д. Кочков)
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