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П Р О Т О К О Л 

 

№ 44 
 

София, 09.03.2017 година 
 

 

Днес, 09.03.2017 г. от 10:15 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, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова, Димитър 

Кочков и Юлиян Митев – за главен секретар съгласно Заповед № 111/27.02.2017 г. (без 

право на глас). 

 

 На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“, М. Трифонов – и.д. началник на отдел „Цени и 

лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“ и експерти на 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.  

 

„Интеренерго енерджи енжинийъринг“ ЛТД е уведомено за провеждане на 

заседанието с писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-2/28.02.2017 г. и изпраща свои 

представители.  

На заседанието се явиха: 

 г-н Николай Кискинов – адвокат;  

 г-жа Станиела Тодорова – адвокат. 

 

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

Л-2 от 11.01.2017 г. на „Интеренерго енерджи енжинийъринг“ ЛТД относно издаване на 

лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“. Докладът, изготвен от работна 

група в състав: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, Вера Георгиева, 

Радостина Методиева, Юлиан Стоянов, Ваня Караджова – Чернева и Христина Стоянова, 

е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 4 от протокол № 36/28.02.2017 г. и 

публикуван на интернет страницата на Комисията. 
  

Председателят запита представителите на „Интеренерго енерджи енжинийъринг“ 

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

 

Н. Кискинов: 
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Нямаме забележки по доклада. Молим заявлението за издаване на лицензия да 

бъде уважено.  

 

Председателят даде думата на членовете на работната група. 

 

П. Младеновски: 

Няма настъпили нови факти и обстоятелства. 

 

Председателят даде думата на членовете на Комисията. 

 

А. Йорданов: 

Нов заявител – нов късмет. Предполагам, че отговорът няма да бъде абсолютно 

идентичен.  

 

Н. Кискинов: 

Да, причините „Интеренерго енерджи енжинийъринг“ ЛТД да навлезе на 

българския пазар са малко по-различни от тези по предходното заявление. Основният 

интерес на „Интеренерго енерджи енжинийъринг“ ЛТД като група, която оперира в 

Източна Европа, включително има инвестиции и в производството на енергия от 

възобновяеми източници, е породен от все по-развиващата се енергийна борса, която се 

създаде в България. Интересът на нашия клиент е основно към сключване на сделки в 

рамките на България между търговци с евентуално големи потребители и трансгранична 

търговия. „Интеренерго енерджи енжинийъринг“ ЛТД прояви интерс за директно 

навлизане в този регион, въпреки че оперира чрез партньори на българския пазар от 5-6 

години.  

 

А. Йорданов: 

Предполагам, че това означава, че има добра оценка за пазара на едро на 

електрическа енергия в България, т.е. очевидно виждате потенциал в развитието на този 

пазар.  

 

Н. Кискинов: 

Да, особено голям интерес има към сключване на сделки на борсата предвид 

различните часове на затваряне на  българската борса в сравнение с останалите борси в 

региона. Това създава поле за иновации в търговията.  

 

От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси към представителите 

на заявителя. 

 

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 16.03.2017 г. за вземане на решение относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-2 от 11.01.2017 г. на „Интеренерго енерджи енжинийъринг“ 

ЛТД относно 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. 
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Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-2/28.02.2017 г. 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

          Ю. МИТЕВ 

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

 (Е. Харитонова)                                                (съгласно Заповед № 111/27.02.2017 г.)                                                                                  

 

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

 (Д. Кочков) 

 

 


