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П Р О Т О К О Л 

 

№ 93 
 

София, 11.05.2016 година 

 

 
 

Днес, 11.05.2016 от 10:07 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.  

 

„ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо 

на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-И-11/27.04.2016 г. и изпраща свой представител.  

На заседанието се яви: 

 г-н Христо Александров - член на СД. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-11 

от 21.03.2016 г. на „Енергоинвестмънт“ АД за допълнение на лицензия № Л-330-15 от 

21.06.2010 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права 

и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“. Докладът е приет с 

решение на КЕВР на закрито заседание по т. 8 от протокол № 89/27.04.2016 г. и публикуван на 

интернет страницата на Комисията. 

  

Председателят запита представителя на „Енергоинвестмънт“ АД запознат ли е с 

доклада и има ли забележки по него. 

 

Х. Александров: 

Докладът вярно, точно и обективно анализира съществуващата работна ситуация в 

дружеството. Всички направени констатации и изводи са обективни и справедливи. Нямам 

възражения. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Тъй като Вие сте член на СД, можете ли да вземете отношение по въпроса, който 

беше зададен от г-жа Харитонова? Каква готовност има „Енергоинвестмънт“ АД, за да 

започне снабдяване на битови потребители и други небитови потребители, които към момента 
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са към регулиран пазар на ниско напрежение?  

 

Х. Александров:   

Искам да докладвам, че благодарение на една експериментална практика на ЧЕЗ от 

миналата година имаше възможност и фактически в момента на отворен пазар има, 

предполагам, няколко хиляди потребители. На 40 – 50 такива потребители от юли-август 2015 

г. ние доставяме електроенергия. Искахме в технологичното напасване на самата доставка 

като технология да участваме от ден първи, за да можем да имаме една добра подготвеност, 

когато пазарът се отвори напълно. И трудностите, и удовлетворението, и всички други неща 

ние можахме да ги преживеем като един малък участник в процеса. Моето наблюдение е 

(лично се грижих за случването на нещата), че това са малки потребители. Доставяме им 

месечно между 160 MWh и 200 MWh. Но за сметка на това между тях има и физически лица, 

има и съвсем малки търговски обекти, малки производствени обекти. Самата технология, 

която в момента вече е разписана, разработена, която ще даде възможност те да бъдат 

приобщени към отворения пазар, когато имат усещане и потребност от това, е по моя 

преценка вярна, точна и ефективна, създаваща условия, така че те да могат да получат най-

доброто от отворения пазар. За тях работим всеки ден и имаме наблюдения. Това е и една от 

причините да ускорим и да поискаме разширение на лицензията. Ние винаги сме работили с 

най-малките потребители на пазара и предполагам, че ще продължаваме да правим същото. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Предполагам, че и до голяма степен нормативната база се гради върху ПТЕЕ, които 

още през м. август Комисията утвърди, и Правилата за смяна на доставчик. 

 

Х. Александров: 

Естествено. Мога да споделя с Вас като фактически участник в събитията, че 

наистина новата технология за излизане на пазара, защото от 2010 г. вършим това, е удобство, 

което ми беше приятно да прочета, че точно така е организирано и Ви благодаря. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

И аз Ви благодаря за тази оценка, защото това е оценка за работата, която върши 

Комисията, и е добре, че го заявявате пред медиите. 

 

От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси към представителя на 

„Енергоинвестмънт“ АД. 

 

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-И-11 от 21.03.2016 г. на „ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД за 

допълнение на лицензия № Л-330-15 от 21.06.2010 г., издадена за дейността „търговия с 

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

балансираща група“.  

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- И-11/27.04.2016 г. 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Е. Харитонова) 

 

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

 (В. Петков) 
 

 


