_____________________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ
№ 117
София, 07.06.2016 година
Днес, 07.06.2016 от 10:04 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,
Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков
и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха: П. Младеновски – началник на отдел „Цени и лицензии:
електрически мрежи, търговия и пазари”.
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.
„ТИНМАР ЕНЕРДЖИ“ СА е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на
КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-45/01.06.2016 г. и изпраща свой представител.
На заседанието се яви:
 г-н Росен Русев – упълномощен представител.
На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-45
от 18.08.2015 г. на „ТИНМАР ЕНЕРДЖИ“ СА за издаване на лицензия за дейността „търговия
с електрическа енергия“. Докладът е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 4 от
протокол № 111/31.05.2016 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.
Председателят запита представителя на „ТИНМАР ЕНЕРДЖИ“ СА запознат ли е с
доклада и има ли забележки по него.
Р. Русев:
Съгласен съм с доклада, който ни беше предоставен във връзка с лицензията на
„Тинмар Енерджи“ СА.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря. Нямате забележки, нямате допълнение и критики. Давам думата на г-н
Младеновски, който е ръководител на работната група. Има ли нови факти и обстоятелства,
които налагат промени в доклада и респективно в решението, което Комисията трябва да
приеме на закрито заседание?
П. Младеновски:
Няма такива.
Председателят даде думата на членовете на Комисията.
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Е. Харитонова:
Аз имам един традиционен въпрос, който задавам на всички кандидати за лицензия за
търговец на електроенергия. Той е в светлината на това, което става: отварянето на пазари и
т.н., както и освобождаването на пазара за дребни и стопански потребители. Имате ли някаква
готовност да доставяте енергия на битови потребители и да обслужвате тези битови
потребители?
Р. Русев:
Да, имаме. В момента сме в проект на разработване на доставки за битови клиенти, но
на румънския пазар. За българския пазар, поне за момента, нямаме насоки към битовите
клиенти.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря. Опитът от работата с битови клиенти на румънския пазар може да послужи
като добра основа за въвеждането на предложение от ваша страна към българските битови
потребители.
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 14.06.2016 г. за вземане на решение относно
заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-45 от 18.08.2015 г. на „ТИНМАР ЕНЕРДЖИ“ СА за издаване на
лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“.
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- Л-45/01.06.2016 г.
2. Пълномощно на Росен Русев от Оанчя Аугустин Константин – управител на
„ТИНМАР ЕНЕРДЖИ“ СА.
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