ПРОТОКОЛ
№ 92
София, 30.04.2020 година
Днес, 30.04.2020 г. от 10:10 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 Ремзи Осман, Владко
Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков и 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.
Във връзка с обявеното извънредно положение, на основание Закона за мерките и
действията по време на извънредното положение и препоръките на Националния
оперативен щаб за дейността на администрациите в условията на коронавирус COVID-19,
и решение на КЕВР по Протокол № 78 от 10.04.2020 г., т. 1, Комисията за енергийно и
водно регулиране ограничава движението на хора и социалните контакти в сградата на
регулатора и приоритетно въвежда дистанционно предоставяне на административни
услуги и консултации за гражданите. Предвид това, Комисията за енергийно и водно
регулиране е поканила лицата, представляващи „Финауто“ ЕООД или други,
упълномощени от тях представители на дружеството, за дистанционно участие в
откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.
„Финауто“ ЕООД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с
изх. № Е-ЗЛР-ПР-22/24.04.2020 г.
Заявила участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype е:
 г-жа Малина Далчева – упълномощен представител на „Финауто“ ЕООД.
На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-337 от 16.04.2020 г.
относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-22 от 27.03.2020 г. на „Финауто“ ЕООД за
прекратяване на лицензия № Л-276-1 от 08.09.2008 г. за дейността „търговия с
електрическа енергия“.
Докладът, изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, Елена
Маринова, Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Кристина Костадинова, Радостина
Методиева, Рада Башлиева, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 4 от
Протокол № 86/24.04.2020 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.
София 1000, бул. "Кн. Ал. Дондуков" № 8-10
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Доц. д-р И. Н. Иванов:
За участие в третото открито заседание, от страна на заявителя, сме поканили г-жа
Малина Далчева, която ще участва чрез програмата за съобщения Skype - като
упълномощен представител на дружеството. Моля да се свържем с г-жа Далчева по
програмата за съобщения Skype и да чуем становището на дружеството.
Здравейте, г-жо Далчева! Моля да изразите становището на дружеството по
изготвения от работната група на КЕВР доклад.
М. Далчева – упълномощен представител на „Финауто“ ЕООД:
Извинете, но връзката не е добра. Не знам дали Вие ме чувате.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Чуваме Ви много добре! Моля да се изкажете!
М. Далчева – упълномощен представител на „Финауто“ ЕООД:
Благодаря за възможността за участие в заседанието. Запознахме се с доклада,
който работната група е изработила по нашето заявление. Единственият коментар, който
имаме по него, който предполагам, че се дължи на техническа грешка, е, че тук става дума
за лицензия за производство на електричество, а не за търговия. Това по никакъв начин не
променя останалите обстоятелства. Заявителят никога не е бил на пазара и поради тази
причина не считаме, че отмяната на лицензията по някакъв начин ще повлияе на
съществуващото положение.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Г-жо Далчева, благодаря Ви за изразеното становище. Ще дам думата на г-н
Пламен Младеновски – от името на работната група. Заедно с това искам да отбележа, че
предстои приемане на решение от страна на Комисията, т.е. ние сме в процедурата.
П. Младеновски:
Ще разгледаме възражението на „Финауто“ ЕООД и ще бъде коригирано, ако
действително има допусната грешка.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Г-жо Далчева, тази техническа грешка ще бъде коригирана, ако наистина е
допусната. Вие заявявате, че имате лицензия за „производство на електрическа енергия“?
Така ли е?
М. Далчева – упълномощен представител на „Финауто“ ЕООД:
Извинете, но явно връзката е много лоша и прекъсва. Не чувам какво казвате.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Добре. Благодаря Ви за участието.
М. Далчева – упълномощен представител на „Финауто“ ЕООД:
Благодаря Ви и аз. Ще очакваме окончателното решение на Комисията.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Колеги, ние чухме становището на г-н Младеновски. Ще бъде направена проверка
по документи.
Р. Осман:
В такива случаи (докато не сме проучили) не можем да заявим, че е техническа
грешка. Нормативно съвсем основателно може да е така, т.е. те си поставят своите
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въпроси. Ние ще ги проучим, ще ги видим, но това не означава, че само затова, че са
поставили този въпрос… Ние няма как да кажем дали е техническа грешка или наистина
трябва да бъде така.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Съгласен съм с Вас. От страна на работната група действително ще бъде проверено
какво заявление е представило дружеството и съответно на заседанието, което насрочвам
за 08.05.2020 г. от 10:00 часа за приемане на решение от Комисията, въпросът ще бъде
напълно изяснен.
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 08.05.2020 г. от 10:00 ч. за вземане на решение
относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-22 от 27.03.2020 г. на „Финауто“ ЕООД за
прекратяване на лицензия № Л-276-1 от 08.09.2008 г. за дейността „търговия с
електрическа енергия“.
Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-ПР-22/24.04.2020 г. до г-жа
Малина Далчева – упълномощен представител на „Финауто“ ЕООД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(Р. Осман)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ
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Протоколирал:
(Н. Косев - главен експерт)
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