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ПРОТОКОЛ
№ 167
София, 11.08.2016 година
Днес, 11.08.2016 от 10:00 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 – и.д. директор на дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ 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.
„ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД е уведомено за провеждане на
заседанието с писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-16/25.07.2016 г. и изпраща свои
представители.
На заседанието се явиха:
 г-жа Илина Стефанова – ръководител на отдел „Регулация“;
 г-н Крум Косев – служител в отдел „Комуникации“.
На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛРЛ-16 от 08.04.2016 г. на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД 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. 4 от
протокол № 161/21.07.2016 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.
Председателят запита представителите на „ЕВН България Електроснабдяване“
ЕАД запознати ли са с доклада и имат ли забележки по него.
И. Стефанова:
Запознахме се с доклада, който трите дирекции на Комисията са изготвили.
Изцяло приемаме констатациите. Те съвпадат с това, което дружеството беше предвидило
като обем и рамки на дейността си. Ние подадохме искане за максималния срок на
лицензията от 35 г. Изцяло споделяме виждането на Комисията, че това е един много
дългосрочен хоризонт. Константната практика в последните години е лицензии за
търговия да не бъдат издавани за период по-дълъг от 10 г., тъй като динамиката на пазара
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не дава възможност в такъв дългосрочен мащаб да бъдат заложени параметрите на
дейността.
По отношение на икономическите аспекти, Комисията е възприела, че са налице
всички основания, както и че дружеството разполага с финансови, човешки, материални и
нематериални ресурси, с които да извършва дейността си. Нашето желание е да бъде
даден ход докрай на процедурата и да ни бъде издадена лицензия и за търговия с
електрическа енергия.
Нашите планове са видни и от бизнес плана. Очакваме да започне продажба
отначало в първата година на небитови клиенти на ниско напрежение, тъй като при тях
динамиката за излизане на пазара е очевидна. С въвеждането на стандартизираните
товарови профили и стремежа на Комисията да премахне кръстосаното субсидиране
между бизнес и бит, ние очакваме в следващите години и битовият сегмент да прояви
своята активност и да потърси възможности за покупка на енергия по свободно
договорени цени, в търсене на един по-гъвкави пазарни услови, които „ЕВН България
Електроснабдяване“ ЕАД също мислим, че има възможност да предостави. Така че
нашият план е ясен, какъв е пазарният дал, който предвиждаме в следващите години. Да
си пожелаем успех и ние. Смятаме, че имаме възможност да се справим, имаме
достатъчно опит, имаме подготвени специалисти, познаваме пазара. Ние сме едни от найактивните участници в неговото отваряне. Знаете и с Правилата за търговия, и с
подготовката на всички останали документи, винаги сме съдействали на институциите, за
да може да се реализира тази форма на търговия. Считаме, че имаме място и на този
пазарен сегмент.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Г-н Косев, имате ли допълнение?
К. Косев:
Не.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Обръщам се към работната група. Има ли нови факти и обстоятелства, които
трябва да бъдат отразени?
П. Младеновски:
Няма такива, които да са ни известни.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Ще направя кратък коментар, свързан със срока на лицензията. Действително
лицензиите, които Комисията издава, поради динамиката, за която споменахте, г-жо
Стефанова, са с десетгодишен срок. В това отношение ние наистина съвсем мотивирано
отклоняваме предложението за 35 годишен срок. Това ще бъде взето официално от
Комисията на закрито заседание, на което ще излезем с решение. Закритото заседание ще
бъде проведено на 18.08.2016 г., след което ще Ви информираме за приетото решение.
Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси към заявителя.
Е. Харитонова:
Как виждате мястото на крайния снабдител с лицензия за търговия и на
търговеца, който вече съществува в рамките на Вашето дружество, взаимоотношенията
между тях?
И. Стефанова:
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Вие имате предвид „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД? Нашият търговец
беше създаден през 2009 г. и неговата цел винаги е била търговия на едро. Той е
специализиран в търговия на едро и трансгранична търговия, както и търговия с цел две
емисии. Не сме предвиждали този търговец да стъпи на пазара на дребно, тъй като в него
няма развит този ресурс. Така или иначе бизнес моделът, към който дружеството се е
придържало, да има търговец на едро, ние в момента планираме „ЕВН България
Електроснабдяване“ ЕАД, след като получи лицензията си за търговия, да закупува
енергия от търговеца си на едро. Вероятно ще бъде през борса или по двустранни
договори. Очакваме и следим как точно борсата ще стъпи, ще има ли паралелно търгове
на централи или всичко ще мине само през борсата. Така или иначе разчитаме нашият
търговец на едро да намери най-добрите оферти за „ЕВН България Електроснабдяване“
ЕАД и по този начин дружеството да изпълнява тази част от лицензионната си дейност.
По отношение на това, Вие знаете, пазарът в България все още е някак си
хибриден. Има паралелно и регулиран, и свободен пазар, което донякъде обуславя един
по-плавен преход, особено за клиенти, които не познават в детайли тази материя. Ние
приемаме, че стъпка по стъпка крайният снабдител, то вече е видно и от нашите
ежемесечни справки, които изпращаме, че делът на крайния снабдител намалява като
продажби. Като брой клиенти не толкова, т.е. излязоха първо най-големите, но като МWh
е значително намаляването на продажбите. В този смисъл смятаме, че „ЕВН България
Електроснабдяване“ ЕАД като търговец също има мястото си на този пазар и ще спомогне
за пълната либерализация на пазара, тъй като аз мисля, че фигурата на крайния снабдител
по естествен път ще отмре.
А. Йорданов:
И аз имам въпрос, най-добронамерено Ви го задавам. Предвид обстоятелството,
че вече имате лицензия за краен снабдител, имате лицензия за ДПИ. Това са две
регулирани дейности по отношение на цените. Тази лицензия за търговия с електрическа
енергия не е регулирана по отношение на цените. Малко повече бих искал да чуя извън
уверенията за това, че прилагате разделно счетоводство, как ще отделите икономиките на
трите дейности, така че да няма трансфер на разходи или приходи между регулирани и
нерегулирани дейности, защото когато получавате фактурата си от доставчик,
получателят е „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД. Едва ли има указание, за коя
точно дейност са направени съответните разходи. От Ваша страна бих искал да получа
уверението, след като вероятно на пазара на дребно Вие сте с господстващо положение за
територията по силата на това, че имате лицензии за двете регулирани дейности, какви
мерки ще предприемете това да не води до нарушаване на нормалната конкуренция с
другите търговци. Хубаво е тези мерки да бъдат оповестени от Ваша страна, за да бъде
спокойно и обществото в тази посока.
И. Стефанова:
Бизнес моделът, по който ЕВН групата управлява дейностите си, е известен на
Комисията. Той е представен през 2011 г., когато правехме едно голямо реструктуриране
на цялата група. Изнесохме една голяма част от дейностите си в ЕВН Център за услуги.
Тогава този Център за услуги беше подложен на скрининг от страна на Комисията и в
лицензиите и на снабдителното, и на разпределителното дружество бяха предвидени
промени, така че Комисията да има право да проверява освен лицензиантите, също така и
ЕВН Център за услуги, който е основен доставчик на всякакви административни услуги за
групата. Тогава имахме подготвен анализ заедно с доста сериозен консултант във връзка с
начина, по който ще бъдат алокирани разходите. Така че всяка една дейност, която се
извършва, независимо от кое дружество в групата, получава собствен разходен център и
всички служители са длъжни всеки разход, който извършват, да бъде насочен към
съответния разходен център, който пък е привързан към съответната лицензионна или

3

нелицензионна дейност. При нас, въпреки че дружеството като юридическото лице е едно
(„ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД), то изпълнява дейностите си по две, а надявам
се в бъдеще и по три лицензии, за което ще бъдат създадени съответните разходни
центрове. Всички разходи ще бъдат насочвани. Естествено Комисията е в правото си във
всеки един момент да дойде и да провери дали този начин на алокация е правилен. То е
видно и от годишните финансови отчети на дружеството. Това е начинът, по който ние
смятаме да разделяме, а за в бъдеще и прозрачно да уверим проверяващите органи.
Имайте предвид, че нас и от НАП ни проверяват, и от други места. Те също следят за това,
услугите, които се предоставят, да не бъдат под пазарна цена, да няма кръстосано
субсидиране и да няма скрито преразпределение на печалби. По този начин смятаме да
оперираме. И досега го извършваме по този начин. Крайният снабдител с лицензията си за
краен снабдител и за ДПИ, също и мрежовото ни дружество, което има и регулирана, и
нерегулирана дейност, за нас просто е една допълнителна лицензия, по която също ще
извършваме отчет.
Що се отнася до конкуренцията, конкуренцията е най-доброто нещо, което може
да се случи на пазара. В рамките на отварянето на пазара ЕВН започва да губи това
господстващо положение, за което Вие споменахте. Нашето мрежово дружество има
одобрена от Комисията програма за съответствие, която гарантира неговата независимост.
Начинът, по който мрежовият оператор третира търговците, той има абсолютно
идентични договори и условия, при които работи както с търговец от групата на ЕВН,
така и с всички останали търговци. Това е видно и от обратната връзка, която получавате
от търговците срещу нас. Оплаквания за някакво дискриминационно отношение спрямо
един или друг търговец липсват.
Ние разчитаме на пазара от гледна точка на това, че имаме вече достатъчен опит и
считаме, че това е едно наше конкурентно предимство. Познаваме работата с клиенти на
дребно. Оттам насетне условията и цените, които можем да дадем, ще бъдат определящ
фактор, а не нещо друго. Разчитаме на условията и цените да бъдат конкурентното ни
предимство и това, че познаваме достатъчно добре този сегмент от пазара.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Беше получен изчерпателен отговор и сериозно уверение, че няма да има
кръстосано субсидиране. В крайна сметка регулаторът има своите инструменти, както и
други държавни органи, чрез проверка да провери дали това е така.
От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси към представителите
на дружеството.
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 18.08.2016 г. за вземане на решение относно
издаване на лицензия на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД 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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Приложения:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-16 /25.07.2016 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

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

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Г. Златев)
.................................................
(Е. Харитонова)
.................................................
(В. Петков)
.................................................
(Д. Кочков)
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