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П Р О Т О К О Л 
 

№ 151 
 

София, 16.06.2022 година 

 

Днес, 16.06.2022 г. от 10:40 ч. се проведе открито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, ръководено от 

председателя Станислав Тодоров. 
 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, 

Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Искра Стайкова (без право на 

глас).  

На заседанието присъстваха М. Трифонов – началник на отдел „Цени и лицензии: 

електрически мрежи, търговия и пазари“ и експерти на КЕВР. 

 

Заседанието беше излъчено в реално време чрез интернет страницата на 

Комисията.  

 

Председателят Станислав Тодоров откри заседанието и констатира, че има кворум 

и не са налице правни пречки за провеждането му. 

 

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 146 от 10.06.2022 г., т. 3, е осигурена и 

възможност за дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype. 

 

Предвид това, Комисията за енергийно и водно регулиране е поканила като страна 

по преписката лицата, представляващи „Фактор Енерджи България“ ООД за присъствено 

или виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.  

 

„Фактор Енерджи България“ ООД е уведомено за провеждане на заседанието с 

писмо на КЕВР с изх. № Е-12-00-1271/10.06.2022 г.  

 

На заседанието се явиха: 

 

 г-н Николай Кискинов – упълномощен представител на „Фактор Енерджи 

България“ ООД; 

  г-жа Александра Димитрова – адвокат; 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-1546 от 07.06.2022 г. 

относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-24 от 15.03.2022 г. на „Фактор Енерджи България“ 

ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени 

права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“. 

Докладът, изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, Елена 

Маринова, Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Вера Михайлова, Петя Георгиева, 

http://www.dker.bg/


[TLP-WHITE] 

Ниво 0 
 

 2 

Радостина Методиева, Светослава Маринова, е приет с решение на КЕВР на закрито 

заседание по т. 3 от Протокол № 146/10.06.2022 г. и публикуван на интернет страницата 

на Комисията. 

 

Станислав Тодоров: 

Поканата и материалите са публикувани на сайта на КЕВР. Също така е дадена 

възможност на заявителя да вземе участие. Доколкото разбирам това са г-н Кискинов и г-

жа Димитрова, които присъстват лично. Заповядайте да вземете отношение. 

 

Николай Кискинов – упълномощен представител на „Фактор Енерджи 

България“ ООД: 

 Г-н Председател, уважаеми членове, нямаме възражения към доклад. Молим да 

бъде приет и да бъде издадена лицензия за търговия с електрическа енергия на „Фактор 

Енерджи България“ ООД. „Фактор Енерджи България“ ООД е един от най-големите 

търговци на електрическа енергия в Испания. Те разширяват дейността си с фокус върху 

българския пазар, което очакваме да промени пазарната конюнктура в България, тъй като 

те са изключително амбициозни и на който пазар влизат насочват продуктите си и към 

бита, и към индустрията, така че вярвам, че това ще разнообрази доста индустрията на 

търговията с електрическа енергия в България. 

 

Станислав Тодоров: 

Благодаря! Колеги комисари, някакви въпроси? Колеги от работната група?  

 

 Милен Трифонов – началник на отдел „Цени и лицензии: електрически 

мрежи, търговия и пазари“: 

Благодаря, г-н Председател! Няма допълнителна информация, постъпила по 

преписката. Поддържаме изводите посочени в доклада. 

 

Станислав Тодоров: 

Благодаря! Аз имам един въпрос. Знаете ли за търговските им планове, дали са 

свързани с продажба на едро или с доставка до крайни клиенти в България? 

 

Николай Кискинов – упълномощен представител на „Фактор Енерджи 

България“ ООД: 

Очаква се, както сме посочили и в бизнес плана, дейността да е всеобхватна и да 

обхванат и двата пазара. 

 

Станислав Тодоров: 

Разбрах. Благодаря! В такъв случай насрочвам закритото заседание за 28.06.2022 г. 

С изчерпване на дневния ред закривам днешното трето открито заседание.  

 

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 : 

 

Насрочва закрито заседание на 28.06.2022 г. за приемане на решение относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-24 от 15.03.2022 г. на „Фактор Енерджи България“ ООД за 

издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и 

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“. 
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Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-12-00-1271/10.06.2022 г. до „Фактор 

Енерджи България“ ООД. 
 

 

 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:   
     

 

.................................................     СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ       

 А. Йорданов 

 

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

 Д. Кочков 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

................................................. 
 П. Трендафилова 

ИСКРА СТАЙКОВА 

     
Протоколирал: 

 

 И. Зашева - главен експерт 

 


