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П Р О Т О К О Л 

 

№ 95 
 

София, 11.05.2016 година 
 

Днес, 11.05.2016 от 10:18 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 Александър Йорданов, Владко 

Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков и главният секретар 

Росица Тоткова (без право на глас).  

 

 На заседанието присъстваха: Е. Маринова – директор на дирекция „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.  

 

„САГА КОМОДИТИС“ АД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на 

КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-6/27.04.2016 г. и изпраща свой представители.  

На заседанието се явиха: 

 г-н Стефан Дени Клод Колин - член на СД; 

 г-н Боян Боев – упълномощен представител. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-6 

от 22.02.2016 г. на „САГА КОМОДИТИС“ АД за издаване на лицензия за дейността „търговия 

с електрическа енергия“. Докладът е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 10 

от протокол № 89/27.04.2016 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

  

Председателят запита представителите на „САГА КОМОДИТИС“ АД запознати ли са 

с доклада и имат ли забележки по него. 

 

Б. Боев: 

Аз ще говоря от името на г-н Колин, който е французин. Той за съжаление още не 

знае български. Искаме да потвърдим, че се запознах и запознахме г-н Колин с доклада, 

изготвен от Вас. Нямаме възражения. Приемаме заключенията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Дали разменихте мнение с г-н Колин относно Вашите планове за търсене на битови 

потребители за Ваши клиенти? 

 

Б. Боев: 
Да, коментирахме. Нашата фирма е предимно търговска фирма и засега плановете ни 

не включват доставка на електрическа енергия за крайни битови потребители. Идеята ни е да 
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таргетираме професионални клиенти, предимно производители на електрическа енергия. Ние 

подадохме иск за издаване на лицензия с цел да имаме възможност да търгуваме на 

новооткритата борса, като покрай другите дейности на фирмата имаме достъп до тези големи 

производители на електрическа енергия в България и Източна Европа. Идеята е благодарение 

на този нов пазар, който се открива, да предлагаме допълнителни продукти за тези наши 

клиенти, за които вече доставяме други суровини. Предимно търгуваме с квоти за вредни 

емисии. Реално тези големи производители на електрическа енергия са едни от най-големите 

ползватели на парникови емисии. Идеята е да предложим малко по-иновативни продукти, 

свързани и с тяхната нужда да купуват тези квоти и факта, че произвеждат електрическа 

енергия. Затова засега крайните потребители ще са стопански потребители.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Това означава, че след като получите лицензията, ще подадете заявление за 

регистриране като участник търговец на БНЕБ. 

 

Б. Боев: 

Точно така. 

 

Председателят даде думата на работната група, изготвила доклада. 

 

П. Младеновски: 

Няма допълнения към вече изложеното в доклада. 

 

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 17.05.2016 г. за вземане на решение относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-6 от 22.02.2016 г. на „САГА КОМОДИТИС“ АД 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-6/27.04.2016 г. 

2. Пълномощно на Боян Боев от Стефан Дени Клод Колин - член на СД. 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Е. Харитонова) 

 

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

 (В. Петков) 


