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П Р О Т О К О Л 

 

№ 78 
 

София, 20.04.2016 година 

 

 
 

Днес, 20.04.2016 от 10:06 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, Валентин Петков 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” 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.  

 

„БОЛКАН ЛОДЖИК“ ООД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на 

КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-1/15.04.2016 г. и изпраща свои представители.  

На заседанието се явиха: 

 г-н Владимир Кирилов – собственик; 

 г-н Васил Петев – пълномощник. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1 

от 14.01.2016 г. на „БОЛКАН ЛОДЖИК“ 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. 3 от протокол № 75/14.04.2016 г. и публикуван на 

интернет страницата на Комисията. 

 

Председателят запита представителите на „БОЛКАН ЛОДЖИК“ ООД запознати ли са 

с доклада и имат ли забележки по него. 

 

В. Петев: 

Запознахме с доклада. Нямаме коментари и възражения по него.  

 

Председателят даде думата на работната група, изготвила доклада. 

 

П. Младеновски: 

Няма настъпили нови факти и обстоятелства, които да изменят изводите, изложени в 

доклада от работната група. Поддържаме ги.  
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Председателят даде думата на членовете на Комисията. 

 

А. Йорданов: 

Подозирам, че предугаждам отговора, но този въпрос е към всичките заявители, които 

са в залата. Задавам този въпрос по молба на г-жа Харитонова, тъй като тя днес е 

възпрепятствана. Отнася се до пазара за търговия на електроенергия на ниско напрежение. 

Какви са вашите планове? Имате ли някаква готовност и имате ли намерение да участвате на 

тази пазар на дребно? Какво е отношението ви към процеса на либерализиране на пазара в 

този аспект? 

 

В. Петев: 

Благодаря за въпроса. Той е наистина много интересен. Ще се опитам да не се 

разпростирам прекалено нашироко. Пазарът на ниско напрежение, който всъщност се дели на 

два основни сегмента: либерализиран пазар за ниско напрежение и стопански потребители, 

който е под 100 кВтч и битов пазар, който все още предстои да бъде либерализиран поетапно. 

Ние сме технически напълно готови да поемаме неограничен брой клиенти, тъй като 

разполагаме с техника и технология, които го позволяват. Друг е въпросът дали всеки 

търговец трябва да се хвърли в този пазар, тъй като той е с много по-различна специфика, има 

съвсем различен подход и бизнес модел при търговия на едро и дребно. В Европа те са 

разделени исторически и едва през последните няколко години започнаха да се обединяват. В 

България от самото начало търговията на едро и на дребно е смесена. В момента виждаме как 

започват да се различават бизнес моделите на различните търговци, даже в момента ще бъдем 

свидетели на отрито заседание за лиценз на „Топлофикация София“ ЕАД. В началото не 

смятаме да се фокусираме точно върху битови потребители, тъй като те са по-чувствителен 

сегмент. Ще изчакаме доклада на Световната банка и решението на Комисията за начина на 

либерализация и подпомагане на битовите клиенти, но тези стопански потребители, които 

вече са на свободния пазар или тепърва ще излизат, също са предмет на нашия бизнес модел, 

разбира се.   

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Все пак, да отбележа, че Комисията създаде и прие правилата за смяна на доставчик 

на електрическа енергия за битовите потребители. Самите ние отчитаме, че поради 

сравнително по-ниското потребление от страна на всеки битов потребител, интересът на 

търговците в момента е съсредоточен върху небитовите потребители, включително и тези от 

регулирания пазар, които напускат регулирания пазар. Това е един процес, който ще се 

развива с развитието на самия либерализиран пазар, част от който е и борсовият пазар.  

 

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

„БОЛКАН ЛОДЖИК“ ООД. 

 

 

 

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 27.04.2016 г. за вземане на решение относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1 от 14.01.2016 г. на „БОЛКАН ЛОДЖИК“ 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“. 
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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-1/15.04.2016 г. 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (В. Петков) 

 
 

 


