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ПРОТОКОЛ
№ 39
София, 26.02.2016 година

Днес, 26.02.2016 от 10:10 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, Димитър Кочков 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”, Е. Маринова – директор ан дирекция «Правна» и
експерти от КЕВР.
Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са
налице правни пречки за провеждането му.
„ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на
КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-85/23.02.2016 г. и изпраща свои представители.
На заседанието се явиха:
г-н Кирил Витанов – управител;
г-н Радослав Иванов – търговски директор.
На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-85
от 04.12.2015 г. на „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия
с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“. Докладът е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 3 от
протокол № 36/23.02.2016 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.
Председателят запита представителите на „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД запознати ли са
с доклада и имат ли забележки по него.
Р. Иванов:
Запознахме се в детайли с доклада и приемаме всичко, което е написано като
заключения и препоръки.
Бих искал да разкажа малко по отношение на нашата компания. Тя е нова компания.
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Бих насочил Вашето внимание към името на компанията. Политиката на нашата компания ще
бъде насочена към ЕСКО услуги за крайни потребители, в което ще се включва и търговия с
електрическа енергия. Така ще имаме едно портфолио от услуги за крайните потребители,
защото всички знаем, че единят от методите да се икономисат крайните разходи на
потребителите е цената на енергията, но другият основен инструмент е самата енергийна
ефективност и количеството потребление. Смея да кажа, че това е наш прерогатив. Гледайки
пазара, за нас тази ниша е сравнително нова и тепърва ще навлиза през следващите 10 г.
Когато се говори, че цената на електроенергията е висока, трябва да се говори и на какво ниво
е енергийната ефективност, колко се спестява, колко сме ефективни като индустрия, като бит.
Аз съм в управление „Търговия и интелигентно измерване на електроенергия при крайни
потребители“. Нашите крайни потребители ще бъдат по-скоро бутикови крайни потребители,
на които ще предлагаме различна икономия по отношение на осветление, топлоенергия, а
също така производство на енергоресурси от ВЕИ. Един млад екип сме, който има различни
компетенции по отношение на пазарите, на ЕСКО услуги и финансовите инструменти в
компанията. Поставили сме си амбициозни цели да работим най-вече върху сегмента със
средните клиенти и малките клиенти. За нас са интересни тези клиенти, които са малки, но
много на брой. С нетърпение чакаме датата 01 април, да видим какво ще се случи в цялата
страна, за да може да тръгне един конкурентен път. Много ми хареса това, което каза г-н
Председателят: „Важен е крайният потребител. Когато има конкуренция, пътят изглежда
трънлив, но печелят всички и качеството се вдига.“
К. Витанов:
Нашата фирма е доста нова и тепърва мислим да се разширяваме в продажбата на
електрическа енергия, енергийната ефективност. След като прочетохме доклада от Комисията,
ние сме съгласни напълно с него.
Председателят даде думата на работната група, изготвила доклада.
П. Младеновски:
Към момента няма нищо ново, което да промени изводите, изложила работната група
в доклада.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Уважаеми господа, благодаря за участието. Искрено Ви пожелавам успех и ще съм
доволен, ако повече хора с такъв ентусиазъм като Вашия се появят като играчи на
либерализирания пазар на електрическа енергия след 01 април. Това което е сигурно, е, че
стандартизираните товарови профили ще бъдат действащи и Вие ще можете спокойно да
работите с Вашите бъдещи клиенти на електрическа енергия. Не забравяйте, че енергийната
ефективност, която се включва във Вашата основна дейност, трябва да Ви бъде важна цел.
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 09.03.2016 г. за вземане на решение относно
издаване на лицензия на „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД за дейността „търговия с електрическа
енергия“, с включени 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-Л-85/23.02.2016 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Г. Златев)
.................................................
(Д. Кочков)
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