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П Р О Т О К О Л 

 

№ 196 
 

София, 17.09.2020 година 

 

Днес, 17.09.2020 г. от 10:03 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 Георги Добрев, Александър 

Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова, Пенка Трендафилова и главният секретар 

Росица Тоткова (без право на глас). 

  

 На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“ и М. Трифонов – началник на отдел „Цени и 

лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“. 

 

Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са 

налице правни пречки за провеждането му. 

 

На основание чл. 6а, ал.1 от Закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и 

за преодоляване на последиците, както и решение на КЕВР по Протокол № 175 от 

05.08.2020 г., т. 8, съгласно което за срока на обявената извънредна епидемична 

обстановка обществените обсъждания и откритите заседания се провеждат от разстояние, 

като се осигурява пряко и виртуално участие на заинтересованите лица по смисъла на чл. 

14, ал. 2 от Закона за енергетиката, с изключение на страните в административните 

производства, които могат да участват в откритите заседания присъствено. 

Предвид това, Комисията за енергийно и водно регулиране е поканила като страна 

по преписката лицата, представляващи „Токи Пауър“ АД, за присъствено или виртуално 

участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.  

 

„Токи Пауър“ АД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с 

изх. № Е-ЗЛР-Л-42/10.09.2020 г.  

 

Участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype са заявили: 

 г-н Георги Пулев – изпълнителен директор на „Токи Пауър“ АД; 

 г-н Юри Катанов – изпълнителен директор на „Токи Пауър“ АД. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-715 от 04.09.2020 г. 

относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-42 от 09.07.2020 г., подадено от „Токи Пауър“ АД, за 

издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и 

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“. 

 

Докладът, изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, Елена 
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Маринова, Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Петя Андонова, Кристина Костадинова, 

Радостина Методиева, Рада Башлиева, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по 

т. 3 от Протокол № 191/10.09.2020 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

За участие в откритото заседание, в съответствие с процедурата, от заявителя 

„Токи Пауър“ АД е записан г-н Георги Пулев, който е изпълнителен директор на 

дружеството. 

Моля Ви свържете ни по канала за комуникация Skype с г-н Пулев.  

 

Служител от КЕВР потърси г-н Георги Пулев – изпълнителен директор на „Токи 

Пауър“ АД за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype. 

 

Георги Пулев – изпълнителен директор на „Токи Пауър“ АД: 

Здравейте! 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Здравейте, г-н Пулев. В съответствие с процедурата за провеждане на откритите 

заседания, моля да ни представите устно, разбира се, становището на ръководеното от Вас 

дружество „Токи Пауър“ АД относно доклада, който Ви беше своевременно представен и 

беше изготвен от работна група на Комисията за енергийно и водно регулиране и то е по 

повод заявлението от страна на „Токи Пауър“ АД за издаване на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“. И така, слушаме Ви. 

 

Георги Пулев – изпълнителен директор на „Токи Пауър“ АД: 

Здравейте. Тук сме с г-н Катанов, който е втори изпълнителен директор на „Токи 

Пауър“. „Токи“ е нова компания, която иска да навлезе на пазара на търговия с 

електроенергия, като фокусът на компанията ще бъде върху, за момента, небитовите 

потребители, които от 01 октомври би следвало да излязат на свободен пазар. В бизнес 

плана сме направили определени допускания, за това как ще привличаме клиенти, колко 

клиенти ще привличаме, как биха се развивали финансовите показатели на дружеството 

през годините. Считаме, че това е един доста перспективен пазар за нас и ще положим 

максимални усилия да предлагаме иновативни услуги на нашите клиенти, на конкурентни 

цени. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Да. Продължете. 

 

Юри Катанов – изпълнителен директор на „Токи Пауър“ АД: 

Здравейте! Юри Катанов се казвам аз. Това, което може да добавим е, че 

дружеството, всъщност е дъщерно дружество на съществуващата лицензирана компания 

„Пауър Сист“ и то отразява виждането ни за известна диференциация. С идеите за по-

голяма либерализация и излизане на свободен пазар на все повече потребители. Вярваме, 

че като имаме дъщерна компания, която е специализирана към по-малките клиенти, ще 

сме по-адекватни на този пазар и ще можем да реагираме по-добре на техните нужди и да 

предлагаме услуги достатъчно прозрачни и сравними с останалите конкуренти, да сме 

бързи, адекватни, въобще да работим в една особено по-конкуренция. Това от наша гледна 

точка наложи създаването на тази компания, но в рамките на „Пауър Сист“, която е от 

години лицензиран участник на този пазар. Естествено, ние имаме екип и ресурси, и опит, 

така че вярваме, че сме се доказали, че сме един коректен и разумен играч на този пазар, 
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без да поемаме излишни рискове, без за правим резки движения, а в крайна сметка да 

работим в полза на потребителите. Естествено, с разумна норма на печалба. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря, че представихте компанията и насоките на развитие, но в крайна сметка 

Ви моля да заявите Вашето становище по отношение на представения Ви доклад, изготвен 

от работната група към КЕВР. Приемате ли го или не, или имате възражения? Слушаме 

Ви. 

 

Георги Пулев – изпълнителен директор на „Токи Пауър“ АД: 

Приемаме доклада, нямаме възражения или коментари по него. Ако Вие имате 

някакви допълнителни въпроси или каквото и да било, сме на разположение да 

отговорим. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви. Сега се обръщам именно към колегите, както и към работната 

група. Първо, работната група. Моля, съобщете ни има ли нови факти, данни и 

обстоятелства, които ще се наложи да бъдат отразени до края на процедурата? Г-н 

Младеновски? 

 

П. Младеновски: 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на Комисията, уважаеми г-н Пулев 

и г-н Катанов, има нови факти и обстоятелства. Междувременно, след разглеждане на 

доклада, получихме едно писмо, с което ме уведомяват, че съветът на директорите на  

„Токи Пауър“ АД е увеличен от три на пет души, като съответно г-н Юри Катанов е 

втори изпълнителен директор на дружеството. Това са новите факти и обстоятелства, тъй 

като те, като съответно новите членове… 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Това трябва да бъде отчетено като обстоятелство. 

 

П. Младеновски: 

…да, новите членове са изпратени и декларациите по чл. 11 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Младеновски. Колеги, Вие имате ли въпроси към 

представителите на „Токи Пауър“? Не виждам. В такъв случай, като благодаря за 

участието, преди да закрия, обявявам, че заседанието, на което Комисията ще приеме 

решение по заявлението, подадено от „Токи Пауър“ АД за издаване на лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“, ще се проведе на 25.09.2020 г. Това ще 

бъде закрито заседание, след което своевременно ще бъдете уведомени. Благодаря Ви за 

участието.  

 

Георги Пулев – изпълнителен директор на „Токи Пауър“ АД: 

Благодаря, приятен ден. 

 

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 
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Р Е Ш И : 

 

Насрочва закрито заседание на 25.09.2020 г. за приемане на решение относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-42 от 09.07.2020 г., подадено от „Токи Пауър“ АД, за издаване 

на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и 

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“. 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-42/10.09.2020 г. до „Токи 

Пауър“ АД. 

 
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 (Г. Добрев) 

  

................................................. 

 (А. Йорданов) 

                            ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

.................................................     

 (Г. Златев)                                                               Р. ТОТКОВА 
       

................................................. 

(Е. Харитонова) 

 

.............................................. 

 (П. Трендафилова) 
 

 

             
Протоколирал: 

 (И. Зашева - главен експерт) 


