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ПРОТОКОЛ
№ 81
София, 20.04.2016 година
Днес, 20.04.2016 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 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.
„Топлофикация София“ ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на
КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-89/15.04.2016 г. и изпраща свой представител.
На заседанието се яви:
 г-н Боян Паунов – директор на дирекция.
На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-89
от 18.12.2015 г. на „Топлофикация София“ ЕАД за издаване на лицензия за дейността
„търговия с електрическа енергия“. Докладът е приет с решение на КЕВР на закрито заседание
по т. 6 от протокол № 75/14.04.2016 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.
Председателят запита представителя на „Топлофикация София“ ЕАД запознат ли е с
доклада и има ли забележки по него.
Б. Паунов:
Запознахме с доклада на работната група. Споделяме становището, което е изразено в
него. Нямаме забележки. Искам да кажа, че ние пристъпихме към кандидатстването за
лицензия за „търговия с електрическа енергия“, водени от желанието да бъдем по-гъвкави, да
ползваме всички законови възможности, които ни дава нормативната уредба, да подобряваме
финансовото положение на нашето дружество, защото на всички е ясно, че към момента то не
е добро. С тази цел обособихме отдел, който да се занимава с това и решихме да участваме на
този пазар.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Изразете отношение относно битовите потребители. Битовите потребители, които са
на територията на която оперира „Топлофикация София“ ЕАД са най-много в страната. Какви
да вашите планове относно насочване на дейността ви към битовите потребители в София.
Б. Паунов:
Битовите потребители на територията на гр. София са над 407 000. Ние имаме доста
богат опит в работата с битовите потребители. Ще ползваме всички законови възможности.
Разбира се, като начало ще трябва да проследим тренда на пазара на електрическа енергия за
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

битови потребители. На даден етап, след като се разработи пазара или има направени
определени анализи, бихме се включили на този пазар.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Имате ли намерение да предлагате пакетни услуги на битовите потребители в София,
защото предлагате услугата топлоснабдяване?
Б. Паунов:
Да, това е една превъзходна идея, но отново казвам, че тя би се осъществила след
определен анализ на пазара.
Председателят даде думата на работната група, изготвила доклада.
П. Младеновски:
Нямаме допълнения.
Председателят даде думата на членовете на Комисията.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси към представителя на
„Топлофикация София“ ЕАД.
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,
РЕШИ:
1. Насрочва закрито заседание на 27.04.2016 г. за вземане на решение относно
заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-89 от 18.12.2015 г. на „Топлофикация София“ ЕАД 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.
Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-89/15.04.2016 г.
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