ПРОТОКОЛ
№ 183
София, 31.10.2019 година
Днес, 31.10.2019 г. от 10:02 ч. се проведе открито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в пълен състав, 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, Пенка Трендафилова
и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъства М. Трифонов – началник на отдел „Цени и лицензии:
електрически мрежи, търговия и пазари“ в КЕВР.
Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са
налице правни пречки за провеждането му.
„ВОДНИ И ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ“ ООД е уведомено за провеждане
на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-ПР-66/23.10.2019 г. и изпраща свой
представител.
На заседанието се яви:
 г-н Евгени Стефанов - управител на „Водни и енергийни спестявания“ ООД.
На откритото заседание беше разгледан доклад с вх.№ Е-Дк-682 от 18.10.2019 г.
относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-66 от 25.09.2019 г. на „Водни и енергийни
спестявания“ ООД за прекратяване на лицензия № Л-427-15 от 29.10.2014 г. за дейността
„търговия с електрическа енергия“.
Докладът, изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, Елена
Маринова, Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Кристина Костадинов, Радостина
Методиева и Светослава Маринова, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т.
2 от Протокол № 177/23.10.2019 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
В съответствие с процедурата на открити заседания, обръщам се към представителя
на дружеството „Водни и енергийни спестявания“ ООД, това е г-н Евгени Стефанов управител на дружеството, да изрази становище по изготвения доклад, свързан с тяхното
заявление. Заповядайте, г-н Стефанов, имате думата.
Е. Стефанов:
По отношение на доклада, аз не съм успял да го прегледам, но нашето желание е да
прекратим лицензията за търговия с електрическа енергия поради липса на достатъчно
средства за поддържане на всички необходими банкови гаранции и т.н. Желаем да си
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преориентираме сферата на дейност към спестявания на енергия и ЕСКО-договори.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Да, тоест Вие поддържате заявлението, което сте депозирали при нас. Обръщам се
към М. Трифонов от името на работната група.
М. Трифонов:
Няма постъпила допълнителна информация по това заявление. Поддържаме
изводите, посочени в доклада.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря Ви. Колеги, имате ли Вие изказвания или въпроси? Не виждам. В такъв
случай, преди да закрия заседанието, и то е основно за Ваша информация, г-н Стефанов,
както и за представителите на Комисията, насрочвам закрито заседание на 06.11.2019 г.,
на което Комисията ще излезе с решение по Вашето заявление. Благодаря Ви за участието.
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:
Насрочва закрито заседание на 06.11.2019 г. за вземане на решение относно
заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-66 от 25.09.2019 г. на „Водни и енергийни спестявания“ ООД
за прекратяване на лицензия № Л-427-15 от 29.10.2014 г. за дейността „търговия с
електрическа енергия“.
Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-ПР-66/23.10.2019 г. до „Водни и
енергийни спестявания“ ООД.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

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

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Г. Златев)
.................................................
(Е. Харитонова)
.................................................
(П. Трендафилова)
Протоколирал:
(А. Фикова - главен експерт)
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