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ПРОТОКОЛ
№ 41
София, 09.03.2017 година
Днес, 09.03.2017 г. 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, Ремзи
Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова, Димитър
Кочков и Юлиян Митев – за главен секретар съгласно Заповед № 111/27.02.2017 г. (без
право на глас).
На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“, М. Трифонов – и.д. 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.
„ЕЛ БОНУС“ ЕООД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на
КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-65/28.02.2017 г. и изпраща свои представители.
На заседанието се явиха:
 г-жа Моника Иванова – управител;
 г-жа Костадинка Делева – адвокат;
 г-н Стефан Гугушев – адвокат.
На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛРЛ-65 от 14.12.2016 г. на „ЕЛ БОНУС“ ЕООД 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, изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Милен Трифонов, Вера Георгиева, Радостина Методиева, Юлиан Стоянов, Ваня
Караджова – Чернева и Христина Стоянова, е приет с решение на КЕВР на закрито
заседание по т. 1 от протокол № 36/28.02.2017 г. и публикуван на интернет страницата на
Комисията.
Председателят запита представителите на „ЕЛ БОНУС“ ЕООД запознати ли са с
доклада и имат ли забележки по него.
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М. Иванова:
След като разгледахме подробно доклада, който е изготвен от Комисията, ние
приемаме всички констатации и нямаме забележки по него и нямаме въпроси. Ако от
Ваша страна има някакви въпроси към нас, ние сме готови до отговорим.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Преди да дам думата на колегите, ако имат въпроси към Вас, се обръщам към г-н
П. Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“. Г-н
Младеновски, има ли нови факти и обстоятелства, които да налагат промени в
направените от Вас констатации и заключения.
П. Младеновски:
Няма настъпили такива, които да са ни известни към момента. Поддържаме
изводите, които са направени в доклада.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Колеги, Вие имате ли въпроси към заявителите от „ЕЛ БОНУС“ ЕООД? Г-жа
Иванова изяви желание да отговаря на въпроси.
А. Йорданов:
Аз имам един въпрос към Вас и той е как оценявате конкурентната среда в този
пазарен сегмент, в който възнамерявате да оперирате. Очевидно фактът на подаване на
заявление сочи, че Вие намирате мястото си на такъв пазар. Бих искал на чуя Вашата
оценка за конкурентната среда в конкретния пазарен сегмент.
С. Гугушев:
Направили сме много внимателна преценка на средата. Изготвихме feasibility
study, което да покаже всички участници на пазара на електроенергия. Направили сме
доста предварителни срещи с потенциални клиенти, с които имаме предварителни
договорености. След осмисляне на бизнес плана и конкретните потвърждения, които
получихме от клиентите, които бихме искали да работят с нас, дружеството направи
стъпка да кандидатства за лиценз. Смятаме, че пазарът е доста конкурентен, което е
положително, защото това е едно генерално положително явление за развитието на
българската електроенергетика.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Не виждам да има други въпроси. При това положение закривам това първо
открито заседание, което проведохме.
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 16.03.2017 г. за вземане на решение относно
заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-65 от 14.12.2016 г. на „ЕЛ БОНУС“ ЕООД 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“.
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-65/28.02.2017 г.
2. Пълномощно на Стефан Марков Гугушев и Костадинка Йорданова Делева от
Моника Емилова Иванова – управител на „ЕЛ БОНУС“ ЕООД.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Р. Осман)
.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Ю. МИТЕВ

.................................................
(Е. Харитонова)

(съгласно Заповед № 111/27.02.2017 г.)

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