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П Р О Т О К О Л 
 

№ 38 
 

София, 26.02.2016 година 
 

 

Днес, 26.02.2016 от 10:00 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, Георги Златев, 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”, Е. Маринова – директор ан дирекция «Правна» и 

експерти от КЕВР. 
 

 Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са 

налице правни пречки за провеждането му.  

 

„ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД е уведомено за провеждане на заседанието с 

писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-78/23.02.2016 г. и изпраща свои представители.  

На заседанието се явиха: 

 г-н Александър Александров – съдружник, упълномощен от г-н Димчо Димов – 

управител; 

 г-н Петко Карабожиков – консултант; 

 г-н Танжу Каракашев – консултант. 

 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-78 

от 24.11.2015 г. на „ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД за издаване на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“. 

Докладът е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 2 от протокол № 

36/23.02.2016 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Председателят запита представителите на „ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД 

запознати ли са с доклада и имат ли забележки по него. 

 

П. Карабожиков: 

Компанията, която представляваме в момента, е нова. Няма история за работата си в 

областта на електроенергетиката, но за сметка на това екипът, който ще работи, е с доста опит 

и знания, които ще бъдат приложени в дейността. Това личи и от бизнес плана, който сме 

предложили. Бизнес планът е доста амбициозен. Разбираме, че конкуренцията е доста голяма, 

над 120 са вече лицензираните търговци от КЕВР. В това няма нищо лошо, разбира се. От тях 
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действащи са около 40. От тези около 40 търговци около 25 работят вътрешен и външен пазар. 

Не можем да отречем факта на трите големи компании, които са неофициални дъщерни 

дружества към електроразпределителните предприятия. Говоря за Енерго-Про, ЕВН, ЧЕЗ и с 

още две неофициални дъщерни компании към другите две електроразпределения - на Златни 

пясъци и на НКЖИ с нейната дъщерна фирма. Така че да не казвам думата борба, но 

конкуренцията е доста активна и за съжаление няколко големи западни компании, които не 

работят вътрешен пазар, а се занимават само основно и единствено с покупка от България и 

износ. Така че компанията, която в момента представляваме, има някаква амбициозна 

програма и тя е по отношение на вътрешния пазар. Външният пазар, за съжаление, е малко по-

сложен. Около нас навсякъде вече има борси. За щастие и в България вече има борса 

благодарение на КЕВР, може би, защото бяхте едни от водещите, които я наложиха (малко 

насила я наложихте, но беше добре, че се наложи най-накрая това нещо). От скромния ми опит 

мога да каже, че в момента има търговци, които са доволни от това нещо. Ще Ви кажа, че те в 

момента купуват електрическа енергия от трите източника – „НЕК“ ЕАД, „ТЕЦ Марица изток 

2“ ЕАД и „АЕЦ Козлодуй” ЕАД на 71 лв. и в момента си допълват количествата на около 50 

лв. от борсата. Няма да е лесно на компанията, която сега стартира, но мога да кажа, че 

компании, които преди 10 г. стартираха само с чиста търговия на електрическа енергия, сега 

нещата са и по-труди, и по-лесни. По-лесни са по отношение на това, че няма компания, която 

да стартира сега и да се занимава само с търговия. Всяка компания, която се занимава в 

момента и иска да търгува с електрическа енергия, тя има някакъв друг бизнес зад гърба си. 

Затова е тяхното портфолио към някакви клиенти, които има. По-лесно е, защото сега има 

вече много възможности. Има възможност да се внася енергия, има борса, има търгове за 

източниците на електрическа енергия под някаква форма. Навремето преди десетина години 

имаше търгове – енергия за вътрешен пазар и енергия за износ. Такива деления, както преди 

десетина години, вече няма. Навремето беше много трудно да купиш енергия за износ и да 

искаш в един момент да я продадеш на вътрешния пазар. А енергията е една и съща. Тя идва 

от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД или „НЕК“ ЕАД. Сега това нещо го 

няма и затова казвам, че е и по-лесно, и по-трудно. 

В момента компанията, която ще стартираме, има някаква визия, има някакъв 

допълнителен бизнес, който ще затвори някакъв краен процес към своите клиенти, с които да 

може да работи. Няма да сме първите, няма да сме последните, които сме дошли за лицензия. 

Имаме някакви виждания, някакъв скромен опит и ще се опитаме да се наложим на пазара.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря за анализа, който направихте, който надхвърля рамките на доклада, който 

Ви е представен. Все пак искам да Ви запитам, приемате ли констатациите и заключенията на 

доклада на работната група. 

 

П. Карабожиков: 

Разбира се, че приемаме констатациите, препоръките, включително и забележките. 

Напълно съгласни сме със становището на Комисията. 

 

Председателят даде думата на работната група, изготвила доклада. 

 

П. Младеновски:  

Няма настъпили нови факти и обстоятелства, които да променят изводите на 

работната група. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Пожелавам Ви успех. Тръгвате с една реална преценка за това, което в момента 

представлява пазарът. Доволен съм от това, което казахте за конкуренцията. Трънлив е пътят, 

когато има сериозна конкуренцията, но това именно ражда по-добри качества и по-добри 

условия за потребителите. Най-лесно е когато има монопол, но това не е изгодно за 
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потребителите. 

 

 

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,  

 

Р Е Ш И : 

 

1. Насрочва закрито заседание на 09.03.2016 г. за вземане на решение относно 

издаване на лицензия на „ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД за дейността „търговия с 

електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“. 

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-Л-78/23.02.2016 г. 

 2. Пълномощно на А. Александров от Д. Димов – управител. 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 .................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 (С. Тодорова) 

 

 ................................................. 

 (А. Йорданов) 

 

 .................................................     ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (В. Владимиров) 

          Р. ТОТКОВА 

................................................. 

 (Г. Златев) 

 

................................................. 

 (Д. Кочков) 

 

 


