ПРОТОКОЛ
№ 181
София, 30.08.2017 година
Днес, 30.08.2017 от 10:55 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, Владко
Владимиров, Евгения Харитонова и 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.
„ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД е уведомено за провеждане на заседанието с
писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-ПД-64/21.08.2017 г. и изпраща свои представители.
На заседанието се явиха:
 г-н Николай Кискинов – упълномощен представител;
 г-жа Станиела Тодорова – упълномощен представител.
На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛРПД-64 от 13.12.2016 г. на „Енерджи Съплай“ ЕООД за продължаване срока на лицензия №
Л-250-15 от 20.12.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени
права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор
на комбинирана балансираща група“. Докладът, изготвен от работна група в състав:
Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Вера
Георгиева, Ваня Караджова-Чернева и Радостина Методиева, е приет с решение на КЕВР
на закрито заседание по т. 6 от протокол № 174/17.08.2017 г. и публикуван на интернет
страницата на Комисията.
Председателят запита представителите на „„Енерджи Съплай“ ЕООД запознати
ли са с доклада и има ли забележки по него.
Н. Кискинов:
Благодаря на членовете на Комисията и на работната група за подготвения доклад.
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Считаме, че той обективно отразява всички обстоятелства по заявлението. Молим да бъде
приет и да бъде продължена лицензията на „Енерджи Съплай“ ЕООД. Потвърждаваме, че ще
отговорим на въпросите Ви.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Обръщам се към г-н Младеновски, който е ръководител на работната група.
П. Младеновски:
Няма настъпили нови факти и обстоятелства, които да променят изложените в
доклада изводи.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Г-н Кискинов, искам да Ви напомня, че въпросът, който зададе г-жа Харитонова, се
отнася и към „Енерджи Съплай“ ЕООД. Имате ли във Вашето портфолио битови
потребители, освен небитовите, за които е очевидно, че имате?
Е. Харитонова:
И тези дребни стопански потребители, които са присъединени към мрежа ниско
напрежение.
Н. Кискинов:
Както знаете, „Енерджи Съплай“ ЕООД е един от търговците, който прилага
дейността си на всички пазарни сегменти. Това се отнася включително и до клиентите със
стандартизирани товарови профили. Въпреки че не може да се каже, че в момента
продуктите, които се предлагат от търговците, са много желани от клиентите, които
използват стандартизирани товарови профили, заради активното пазарно поведение на
дружеството, все пак такива има. Те не са много, като основната причина да избират
свободния пазар е по-скоро да опознаят тази нова среда. На някои клиенти това им е
интересно и считат, че по този начин ще са в крак с новите тенденции на пазара. Обикновено
това са информирани потребители, които не е нужно специални усилия от страна на
търговците да ги запознаят с възможностите за излизане на този пазар. Това важи както за
битовите, така и за много малки стопански. Цените, които се предлагат на тази категория
потребители, са в някои случаи по-ниски от регулираните, но не вярвам това да е възможно в
много широк мащаб на този етап.
От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси към представителите
на заявителя „Енерджи Съплай“ ЕООД.
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 05.09.2017 г. за вземане на решение относно
заявление на „Енерджи Съплай“ ЕООД за продължаване срока на лицензия № Л-250-15 от
20.12.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и
задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на
комбинирана 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-ПД-64/21.08.2017 г. до „Енерджи
Съплай“ ЕООД.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Е. Харитонова)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Д. Кочков)

Протоколирал:
(А. Фикова - главен експерт)
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