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

ПРОТОКОЛ
№ 213
София, 22.10.2015 година
Днес, 22.10.2015 г. от 10:05 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,
Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова, Валентин Петков,
Димитър Кочков и главният секретар Николай Георгиев (без право на глас).
На заседанието Е. Маринова – директор „Правна”, П. Младеновски – началник
на отдел „Цени и лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“ и експерти от
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.
„КААлекс - енерджи” ООД е уведомено за провеждане на заседанието с
писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-54/14.10.2015 г. и изпраща представители. На
заседанието се явиха:
 г-н Божидар Павлов - управител;
 г-жа Даниела Къдрева – технически сътрудник.
На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление с вх. № ЕЗЛР-Л-54 от 02.09.2015 г. на „КААлекс - енерджи” ООД за издаване на лицензия
за дейността „търговия с електрическа енергия”, който е приет с решение на КЕВР
на закрито заседание по т. 2 от протокол № 208/14.10.2015 г. и публикуван на
интернет страницата на Комисията.
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
По тази процедура беше проведено закрито заседание на КЕВР на 14.10.2015 г.,
на което Комисията прие доклада на работната група. Работната група, която изготви
доклада, е в състав Елена Маринова, Пламен Младеновски, Милен Трифонов, Юлиан
Стоянов, Радостина Методиева, Петя Георгиева и Ваня Караджова-Чернева.
Г-н Павлов, Вие сте се запознали с доклада, изготвен от работната група.
Имате ли забелжки и приемате ли заключението на доклада?

Б. Павлов:
Много ми е приятно, че Комисията с такова внимание и уважение се отнесе
към нашето заявление и нашия доклад. Виждам, че в доклада съвсем точно са
отразени основните моменти, които ние сме посочили в нашия бизнес план. По
стечение на обстоятелствата моята дейност изцяло е минала в сектор Енергетика.
Последните години започнах да се занимавам с търговия с електрическа енергия. Това
за нас е едно ново предизвикателство, пред което се изправяме. Надявам се да бъде
успешно. Както досега сме успявали да се справяме с предизвикателствата, надявам се
и сега да успеем да се справим.
Още веднъж искам да благодарим на Комисията за вниманието и за оценките.
Изцяло приемаме решенията на Комисията по отношение на доклада.
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
Винаги, когато се произнася по такива заявления и накрая финално излиза с
решение за издаване на лицензия, Комисията желае успех на съответното дружество,
което би трябвало да бъде успех за развитието на нашата енергетика.
Председателят даде думата на работната група, изготвила доклада.
П. Младеновски:
След датата на провеждане на закритото заседание няма настъпили
обстоятелства и факти, които да са известни на работната група и да я накарат да
промени изводите, изложени в доклада.
Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси към
представителите на дружеството.
Е. Харитонова:
Какво е виждането на Вашата фирма, на Вашия търговец, за обслужване на
потребителите, присъединени към ниско напрежение? Ще може ли да имате и такива
клиенти?
Б. Павлов:
Определено в нашите бизнес интереси са всички клиенти, включително и
битовите. Макар че, както всички добре знаем, поетапното отваряне на пазара започва
отгоре - надолу - от големите потребители към по-малките. Поне на този етап
практиката показва, че битовите потребители все още нямат финансов интерес да
излязат на свободния пазар. Надяваме се това да стане. За да се случи това нещо,
първо, трябва много добре да заработи Енергийната борса, от която аз очаквам да се
получат справедливи цени на електрическата енергия. Дали тези справедливи цени ще
бъдат по-високи или по-ниски от сега установените, ще покаже животът и практиката.
С отварянето на Енергийната борса очаквам да се получат тези справедливи цени и
цените на доставчика от последна инстанция също постепенно, постепенно да слязат
надолу, да се съберат на пазарните принципи, с което постепенно, постепенно се
очаква и битовите потребители да започнат да излизат на свободния пазар. Разбира се,
нещата не може да се оставят на самотек, трябва да се води активна дейност както от
страна на доставчиците на електрическа енергия, така и … Тук аз искам да отбележа
голямата роля, която всички виждаме, на КЕВР. Както е по света, така ще бъде и у
нас, както е на европейско ниво. На европейско ниво, където пазарът вече е набрал
сила и се развива, битовите потребители съвсем спокойно са на свободния пазар,
съвсем спокойно избират своя доставчик на електрическа енергия, съвсем спокойно
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сменят своя доставчик, без особени формалности, но за това е необходимо време.
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
Ще се случи и у нас.
От страна на членовете
представителите на дружеството.
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Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са
изяснени пълно и всестранно и на основание чл. 47, ал. 1 от Правилник за дейността
на КЕВР и на нейната администрация,
РЕШИ:
1. Насрочва закрито заседание на 27.10.2015 г. за вземане на решение относно
заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-54 от 02.09.2015 г. на „КААлекс - енерджи” ООД 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.

Приложение:
1. Уведомително писмо на ДКЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-54/14.10.2015 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. ......... ………………................
(С. Тодорова)

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

2. .................................................
(А. Йорданов)
3. .................................................
(В. Владимиров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Н. ГЕОРГИЕВ

4. ................................................
(Е. Харитонова)
5. .................................................
(В. Петков)
6. .................................................
(Д. Кочков)
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