MBLEDHJE E BORDIT TË ENTIT RREGULLATOR TË ENERGJISË
Tiranë më 03.07.2018
Bordi i Entit Rregullator të Energjisë, në mbledhjen e tij të datës 03.07.2018
shqyrtoi çështjet si më poshtë :
1. Fillimin e procedurave për miratimin e “Rregullave për Kushtet e shërbimit të furnizimit
nga furnizuesi i mundësisë së fundit, dhe kushtet kontraktore të furnizimit në sektorin e
energjisë elektrike.
2. Fillimi i procedurës për miratimin e programit të Pajtuëshmërisë së OST sha.
3. Mbi fillimin e procedurave për miratimin e Planit të Investimeve për vitin 2018 dhe atë 5vjeçar, të shoqërisë OSHEE sha.
4. Licensimin e shoqërinë “Wind Power Albania” sh.p.k në aktivitetin e tregtimit të energjisë
elektrike.
5. Mbi fillimin e procedurave për liçensimin e shoqërisë “Favina 1” sh.p.k., në aktivitetin e
Prodhimit të Energjisë Elektrike nga Hec “Voskopojë”
6. Fillimin e procedurës për liçensimin e shoqërisë “Smart Watt” shpk, në aktivitetin e
“Tregtimit të Energjisë Elektrike”
7. Miratimin e transferimit të aseteve së shoqërisë “Power Elektrik Slabinjë” shpk, për lënie
peng pranë “Raffeisen Bank” sha për efekt të ristrukturimit të kredisë.
8. Fillimin e procedurës për heqjen e licencës së shoqërisë “ERALD ENERGJITIK” shpk,
me nr. 162, Seria PV11K, miratuar me vendimin e Bordit nr. 91, datë 26.09.2011, për
prodhimin të energjisë elektrike nga HEC –et “Shemri” dhe “Mgulle” .
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9. Mos fillimin e procedurën për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “SONNE” shpk, për
licencimin në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga Impjantin Fotovoltaik
Topojë me fuqi të instaluar 1998 KW “.
10. Mos fillimin procedurën për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “AED SOLAR” shpk, për
licencim në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga impianti fotovoltaik -Topojë
me fuqi të instaluar 1998 kW”.
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