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ПРОТОКОЛ
№ 79
София, 20.04.2016 година
Днес, 20.04.2016 от 10:10 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, Валентин Петков и главният секретар Росица
Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха П. Младеновски – началник на отдел „Цени и лицензии:
електрически мрежи, търговия и пазари” 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.
„ПАУЪР СИСТ “ ЕООД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на
КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-91/15.04.2016 г. и изпраща свои представители.
На заседанието се явиха:
 г-жа Нели Салтирова – пълномощник;
 г-жа Александра Николова – пълномощник;
 г-жа Даниела Асенова – пълномощник.
На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-91
от 22.12.2015 г. на „ПАУЪР СИСТ“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с
електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“. Докладът е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 4 от
протокол № 75/14.04.2016 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.
Председателят запита представителите на „ПАУЪР СИСТ “ ЕООД запознати ли са с
доклада и имат ли забележки по него.
Н. Салтирова:
Считаме, че от преписката и от доклада се установява, че „ПАУЪР СИСТ “ ЕООД
притежава необходимите технически и финансови възможности, материални и човешки
ресурси, организационна структура за осъществяване на лицензионната дейност за която
молим да бъде дадено разрешение. Единственото за което бихме желали да посочим от
доклада, като технически коментар, е на стр. 3 в Раздел Технически аспекти. Във втори абзац е
посочено, че „ПАУЪР СИСТ “ ЕООД ще използва за осъществяване на дейността си офис,
находящ се на ул. „Калиакра“, а всъщност улицата е „Кракра“. Това е съвсем технически
коментар. По отношение на всичко останало нямаме възражение.
Председателят даде думата на работната група, изготвила доклада.
П. Младеновски:
Освен техническата забележка, която ще коригираме, няма настъпили нови факти и
обстоятелства, които да променят изводите на работната група, които вече са посочени в
доклада.
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

Доц. д-р И. Н. Иванов:
Обръщам се към г-жа Салтирова. Бихте ли коментирали въпроса относно готовността
на дружеството да работи с битовите потребители, които в момента са на регулиран пазар?
Какви са плановете на дружеството относно разрастващата се либерализация на пазара?
Н. Салтирова:
На този етап имаме интерес по отношение на битовите потребители, но очакваме да
бъде развит в по-дългосрочен план. Смятаме, че имаме техническа експертиза и разработена
платформа, която би могла да бъде полезна и адекватна на ситуацията, но изключително
много разчитаме на регулацията, която ще бъде установена в тази посока. Поради това, в пократкосрочен план, с оглед икономическите, финансовите и техническите възможности на
дружеството смятаме, че ще започнем да осъществяваме лицензионната дейност не чрез
битови потребители, а чрез потребители, които в момента са на средно напрежение и които не
са избрали свой доставчик към този момент и небитови потребители на ниско напрежение. Ще
се фокусираме върху битовите потребители след като има ясна регулация в по-дългосрочна
перспектива.
Председателят даде думата на членовете на Комисията.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси към представителите на
„ПАУЪР СИСТ “ 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 27.04.2016 г. за вземане на решение относно
заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-91 от 22.12.2015 г. на „ПАУЪР СИСТ“ ЕООД за издаване на
лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“.
2. На дружеството да се изпрати уведомление за взетото решение с препоръчано
писмо с обратна разписка.
Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-91/15.04.2016 г.
2. Пълномощно на Нели Илиева Салтирова, Александра Николаева Николова, Даниела
Пламенова Асенова от Георги Стафанов Пулев – управител на „ПАУЪР СИСТ“ ЕООД.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
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(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ
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(В. Владимиров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
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(Г. Златев)
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(В. Петков)
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