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П Р О Т О К О Л 
 

№ 97 
  

София, 17.05.2017 година 

 
 

Днес, 17.05.2017 от 10:04 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, Евгения Харитонова, Валентин Петков, 

Димитър Кочков и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

 

На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“, М. Трифонов – началник на отдел „Цени и 

лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“ и експерти на 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.  

 

„ЕВН ТРЕЙДИНГ САУТ ИЙСТ ЮРЪП“ ЕАД е уведомено за провеждане на 

заседанието с писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-ПД-11/05.05.2017 г. и изпраща свой 

представител.  

На заседанието се яви: 

 г-жа Илина Стефанова – ръководител „Регулация“.  

 

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

ПД-11 от 23.03.2017 г. на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД за продължаване срока на 

лицензия № Л-264-15 от 14.04.2008 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с 

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

„координатор на комбинирана група“. Докладът, изготвен от работна група в състав: Пламен 

Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Вера Георгиева, Бойко 

Стоянов, Радостина Методиева и Христина Стоянова, е приет с решение на КЕВР на закрито 

заседание по т. 1 от протокол № 89/04.05.2017 г. и публикуван на интернет страницата на 

Комисията. 
  

Председателят запита представителя на „ЕВН ТРЕЙДИНГ САУТ ИЙСТ ЮРЪП“ 

ЕАД запознат ли е с доклада и има ли забележки по него. 

 

И. Стефанова: 

Констатациите, които са дадени в доклада, са изцяло позитивни. Разгледани са 
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всички аспекти от предложението ни за удължаване на лицензията: от икономическа, 

техническа и от правна гледна точка. Ние също подкрепяме становището, което Комисията е 

дала, че всички предпоставки за удължаването на лицензията са налице. Ние нямаме 

забележки и коментари по доклада. Първите десет години от нашата лицензия вече изтекоха, 

може да се каже, че са най-трудните. Детската възраст вече мина. „ЕВН ТРЕЙДИНГ САУТ 

ИЙСТ ЮРЪП“ ЕАД е един от улегналите и добре представените търговци на пазара. 

Споделям с Вас, че основните трудности, които компанията среща, са в посока на бавене на 

енергия на пазара на едро, липсата на достатъчно гъвкави продукти, които да могат да 

обезпечат кривата на търсене на крайните клиенти. Това постави „ЕВН ТРЕЙДИНГ САУТ 

ИЙСТ ЮРЪП“ ЕАД в доста трудна ситуация тази зима. Тя не е изключение за другите 

търговци, но при нас се усети доста силно. Това, което чухме вчера на конференцията, е 

доста обнадеждаващо – за повече енергия на пазара, за либерализация и в частта за търговия 

на едро. Това е, което от наша страна мога да добавя. Надяваме се наистина на последващи 

стъпки и да се върви в правилната посока. Това все още е трудно, въпреки десетте години на 

пазара.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Сигурно е така. Благодаря Ви, г-жо Стефанова. След тази положителна оценка за 

доклада и заключенията в него, от страна на работната група… Заповядайте, г-н 

Младеновски.  

 

П. Младеновски: 

Няма настъпили нови факти и обстоятелства, които да променят вече изложените в 

доклада изводи от работната група.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Вие чухте, че няма нови факти и обстоятелства, които да са постъпили в Комисията 

междувременно. При това положение закривам откритото заседание и насрочвам закрито 

заседание на Комисията на 30.05.2017 г. от 10.00 часа. за приемане на решение от 

Комисията.  

 

  

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 30.05.2017 г. за вземане на решение относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-11 от 23.03.2017 г. на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД 

за продължаване срока на лицензия № Л-264-15 от 14.04.2008 г. за дейността „търговия с 

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

балансираща група“ и „координатор на комбинирана 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-ПД-11/05.05.2017 г. до „ЕВН 

ТРЕЙДИНГ САУТ ИЙСТ ЮРЪП“ ЕАД. 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Е. Харитонова) 

 

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

 (В. Петков) 

 

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

 (Д. Кочков) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколирал:  

 (Н. Косев - главен експерт) 

 


