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1. preambula
1.1.

ზოგადი პირობები

სს „თელასი“ საიდენტიფიკაციო ნომერი - 202052580

საქართველოს ერთ-ერთი

უმსხვილესი ქსელური კომპანია, ახორციელებს ელექტროენერგიის განაწილებას ქ.
თბილისის

ტერიტორიაზე.

კომპანიის

რიცხოვნობა,

2020

წლის

1

ივლისის

მდგომარეობით, შეადგენს 2 042 ადამიანს.
სს ,,თელასი“ საქმიანობას ახორციელებს 2021 წლის 28 აპრილს საქართველოს
ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 19/1
გადაწყვეტილების საფუძველზე გაცემული განაწილების ლიცენზიით (სერია 14,
სარეგისტრაციო ნომერი 058).
სს „თელასი“ ემსახურება საქართველოს დედაქალაქს. წლიურად კომპანიის ქსელით
ხდება დაახლოებით 2.9 მლრდ კვტსთ ელექტროენერგიის განაწილება.
წინამდებარე შესაბამისობის პროგრამის შედგენის თარიღის მდგომარეობით, სს
,,თელასი“ ემსახურება 642 ათასზე მეტ აბონენტს. მომხმარებლების მომსახურება და
ელექტრული ქსელების ექსპლუატაცია ხორციელდება 8 ბიზნეს-ცენტრსა და ბიზნესცენტრების

2

ფილიალში,

რომლებიც

განთავსებული

ქალაქის

ყველა

ადმინისტრაციულ რაიონში. გარდა ამისა, კლიენტთა მომსახურება ხორციელდება
ცენტრალური ოფისის სპეციალურად აღჭურვილ ოთახში.
2020 წლის ბოლოსათვის სს „თელასის“ ელექტრული ქსელების საერთო სიგრძე
6 098,26 კმ შეადგენს, მათ შორის, საჰაერო ეგხ სიგრძე (ჯაჭვების მიხედვით) –
2 341,1კმ, საკაბელო ეგხ – 3 757,16 კმ. 35 კვ და უფრო მაღალი მადაბლებელი
ქვესადგურების

რაოდენობა

-

36

ერთ.,

10/6/0,4

კვ

სატრანსფორმატორო

ქვესადგურების– 2 124 ერთ.
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ამჟამად, Silk Road Holdings B.V. საკუთრებაშია „თელასის“ აქციების 75,11%, აქციების
24,53% არის შპს „ბესტ ენერჯი გრუპის“ საკუთრებაში, 0,36% - დანარჩენი
აქციონერების. Silk Road Holdings B.V. წარმოადგენს ღსს ,,ინტერ რაო ეეს“-თან
დაკავშირებულ კომპანიას.
ამასთან

კომპანია Gardabani Holdings B.V. ფლობს შპს ,,ხრამჰესი 1“-ის და შპს

,,ხრამჰესი-2“-ის აქციათა 100%-ს. Gardabani Holdings B.V წარმოადგენს ღსს ,,ინტერ
რაო ეეს“-თან დაკავშირებულ კომპანიას.

1.2.
-

სამართლებრივი ბაზა

2019 წლის 20 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტმა მოიწონა საქართველოს
კანონი „ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ (შემდგომ - კანონი) საქართველოს პარლამენტის №5646 დადგენილება.

-

საქართველოს პარლამენტის მიერ „ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების
შესახებ“ საქართველოს კანონის მოწონებასთან ერთად, კანონის 122-ე მუხლის
1-ელი პუნქტის საფუძველზე, საქართველოს მთავრობამ 2020 წლის 16 აპრილს
№246 დადგენილებით დაამტკიცა საქართველოს ელექტროენერგიის ბაზრის
მოდელის კონცეფცია.

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა
კომისიამ 2020 წლის 16 ივლისის #39 დადგენილებით დაამტკიცა გამანაწილებელი
სისტემის ოპერატორის განცალკევების წესები. საქართველოს ენერგეტიკის და
წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 10 დეკემბრის
#75/8 გადაწყვეტილებით დამტკიცდა

სს „თელასის“ მიმწოდებელ კომპანიად და

გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორად განცალკევების გეგმა.
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1.3.
-

სამართლებრივი სტატუსი

თელასი არის სპეციალური და დამოუკიდებელი ენერგეტიკული საწარმო,
რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შექმნილი კერძო
სამართლის იურიდიული პირია.

-

თელასი

არის

ელექტროენერგიის

განაწილების

საქმიანობის

განმახორციელებელი ელექტროენერგეტიკული საწარმო − ელექტროენერგიის
გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორი.
-

თელასის სამართლებრივი ფორმა - სააქციო საზოგადოება, რეგისტრირებული
თბილისის

დიდუბის

რაიონის

სასამართლოს

მიერ

14/05/1995

წ.

რეგისტრაციის #2/5-86, საიდენტიფიკაციო ნომერი 202052580.
-

თელასი „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონის
თანახმად

წარმოადგენს

ანგარიშვალდებულ

საწარმოს

საქართველოს

ეროვნული ბანკის წინაშე.

1.4.

მენეჯმენტის განცალკევება

თელასის ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილ პირებს განცალკევების წესების
მიზნებისთვის წარმოადგენენ:
-

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები;

-

გენერალური დირექტორი;

-

დარგობრივი დირექტორები.

მენეჯმენტის განცალკევების მიზნებისთვის სისტემის ოპერატორის მიერ სრულად
დაცულია ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირების მიმართ დაწესებული
შეზღუდვები, კერძოდ თელასის ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირები არ
მონაწილეობენ

ვერტიკალურად

ინტეგრირებული

საწარმოს

კორპორაციულ
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სტრუქტურებში შემავალი იმ საწარმოების მართვაში, რომლებიც პირდაპირ ან
არაპირდაპირ პასუხისმგებელია წარმოების, გადაცემის, მიწოდების ან/და ვაჭრობის
ყოველდღიური საქმიანობისთვის.
სისტემის ოპერატორისა და მისი აქციების მფლობელ საწარმოთა მიერ მიღებულია
გონივრული

ზომები

და

თელასის

სამეთვალყურეო

საბჭოს

6

წევრიანი

შემადგენლობიდან 3 პირი წარმოადგენს დამოუკიდებელ წევრს.

1.5.

მენეჯმენტის დამოუკიდებლობა

თელასის

ფუნქციური

დამოუკიდებლობის

უზრუნველყოფის

მიზნით,

ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირების დანიშვნისას გათვალისწინებულია
მათი

პროფესიული

შესაძლებლობა,

ინტერესები,

იმოქმედონ

რათა

უზრუნველყოფილ

დამოუკიდებლად.

ამ

იქნეს

მიზნებისთვის

მათი

სისტემის

ოპერატორის მხრიდან ხორციელდება ქვემოთ ჩამოთვლილის უზრუნველყოფა:
ხელმძღვანელობაზე

უფლებამოსილი

პირები

თანამდებობაზე

ინიშნებიან

დამოუკიდებლობის მოთხოვნათა დაცვით. თელასის სამეთვალყურეო საბჭოს
წევრთა დანიშვნა ხორციელდება აქციონერთა საერთო კრების გადაწყვეტილების
საფუძველზე,

გენერალური

დირექტორის

-

სამეთვალყურეო

საბჭოს

გადაწყვეტილების საფუძველზე, ხოლო დარგობრივი დირექტორების - გენერალური
დირექტორის ბრძანების საფუძველზე;
შემუშავებული და დანერგილია ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკა;
დამტკიცებულია

ანაზღაურების

პოლიტიკა,

რომელიც

განსაზღვრავს

და

ითვალისწინებს გარანტიებს, რომ ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირების
ანაზღაურება

ან/და

ნებისმიერი

მატერიალური

წახალისება

არ

იქნება
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დამოკიდებული ვერტიკალურად ინტეგრირებული საწარმოს ან/და მისი სხვა
შემადგენელი ნაწილის ფინანსურ მაჩვენებლებზე;
წესდებითა

და

შიდაორგანიზაციული

აქტებით

გათვალისწინებულია

ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირების:
• თანამდებობიდან განთავისულების გამჭვირვალე კრიტერიუმები;
• თანამდებობიდან განთავისულების შესახებ გადაწყვეტილებების მიღება
მხოლოდ

სისტემის

ოპერატორის

უფლებამოსილი

კოლეგიური

ორგანოს/პირის მიერ;
შეზღუდვა

ვერტიკალურად

შემადგენელი

ნაწილის

ინტეგრირებული

აქციების/წილების

საწარმოს

ან/და

საკუთრების

მისი

უფლებით

სხვა

ფლობის

აკრძალვასთან დაკავშირებით.
•

ხელმძღვანელობაზე
ინტეგრირებული

უფლებამოსილი
საწარმოს

ან

მისი

პირების

ვერტიკალურად

შემადგენელი

ნაწილის

სხვა

სტრუქტურულ ერთეულში გადაყვანის შემთხვევაში ამ პირების მიერ
კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვა.

1.6 აუცილებელი რესურსები

-

თელასი ადასტურებს, რომ როგორც სისტემის ოპერატორი, საქართველოს
კანონმდებლობით

დადგენილი

მოთხოვნების

შესაბამისად

ფლობს

გამანაწილებელ ქსელს და განაწილების საქმიანობის განსახორციელებლად
აუცილებელ აღჭურვილობას და ჰყავს სათანადო კვალიფიკაციისა და
კომპეტენციის

მქონე

ადამიანური

რესურსი

შესაბამისი

პროფესიული

ფუნქციების შესასრულებლად.
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-

გამანაწილებელი ქსელის ოპერირების, მოვლა-პატრონობისა და განვითარების
მიზნით, თელასს გააჩნია გონივრული და მიზანშეწონილი ინვესტიციების
განხორციელების ეფექტიანი უფლება.

-

ზემოაღნიშნული

გარემოებები

დადასტურებულია

თელასის

თელასისთვის

მიერ

დოკუმენტალურად

ელექტროენერგიის

განაწილების

საქმიანობის ავტორიზაციის მინიჭების სტადიაზე, რაც გამანაწილებელი
სისტემის ოპერატორის განცალკევებასთან

დაკავშირებით კანონის 73-ე

მუხლით დადგენილი მოთხოვნების შესრულებასთან ერთად, გახდა თელასზე
განაწილების ლიცენზიის გაცემის საფუძველი.

2. ss ,,Telasis~ saoperacio saqmianobis aRwera
-

ელექტროენერგიის განაწილება - ეს არის საქმიანობა, რომელიც მიეკუთვნება
საჯარო ინტერესების სფეროს და რომელიც მოიცავს გამანაწილებელ ქსელში
ელექტროენერგიის ტრანსპორტირებას და საბოლოო მომხმარებლისთვის
ელექტროენერგიის
გამანაწილებელი

უსაფრთხო
ქსელის

და

საიმედო

ეკონომიკური

მიწოდებას,

პირობების

ასევე,

შესაბამისად,

ექსპლუატაციას, მოვლა-პატრონობას და განვითარებას და სხვა აღნიშნულთან
დაკავშირებულ

ღონისძიებებს,

რომლებიც

საჭიროა

ელექტროენერგიის

გამანაწილებელი სისტემების ეფექტური ფუნქციონირების და აღნიშნულ
სისტემებთან

წვდომისათვის.

განხორციელებისას
დამოკიდებული

თავისი

გამანაწილებელი
წარმოების,

სისტემის

გადაცემის,

უფლებამოსილებების
ოპერატორი

მიწოდების

და

არ

არის

ვაჭრობის

საქმიანობაზე და დაკავშირებულ კომერციულ ინტერესებზე.
-

გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორს უფლება არა აქვს შეიძინოს ან/და
გაყიდოს

ელექტროენერგია,

წინამდებარე

კანონით

პირდაპირ
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გათვალისწინებული

შემთხვევების

გარდა.

გამანაწილებელი

სისტემის

ოპერატორს უფლება აქვს ელექტროენერგია შეიძინოს გამანაწილებელ ქსელში
დანაკარგების

ასანაზღაურებლად

(„ენერგეტიკისა

და

წყალმომარაგების

შესახებ“კანონის 71-ე მუხლის მე-4 პუნქტი).
-

გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორი ელექტროენერგეტიკის სექტორში ელექტროენერგიის

განაწილების

საქმიანობის

განმახორციელებელი

ენერგეტიკული საწარმო - ელექტროენერგიის გამანაწილებელი სისტემის
ოპერატორი,

რომელიც

პასუხისმგებელია

ექსპლუატაციაზე,

ელექტროენერგიის განაწილების სისტემის ტექნიკურ მომსახურებაზე და,
საჭიროების შემთხვევაში, კონკრეტულ ტერიტორიაზე მის განვითარებაზე,
ელექტროენერგიის

გამანაწილებელი

სისტემის

ურთიერთკავშირზე

სხვა

სისტემებთან, შეძლებისდაგვარად, ასევე ელექტროენერგიის განაწილებასთან
დაკავშირებული მოთხოვნების დაკმაყოფილებაზე, სისტემის გრძელვადიანი
შესაძლებლობების უზრუნველყოფაზე.

2.1. სს

,,თელასის“

როგორც

განაწილების

სისტემის

ოპერატორის

ვალდებულებები

1. გამანაწილებელი
მომხმარებელს
შესაბამისად.

სისტემის ოპერატორი
და

მიმწოდებელს

ოპერატორი

ვალდებულია

გაუწიოს

ვალდებულია

ყველა

მომსახურება

მიმწოდებლებს

ამ

სახეობის
წესების

მომსახურება

გაუწიოს დისკრიმინაციის არარსებობის პრინციპის მიხედვით და თანაბარი
პირობებით.
2. გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორი პასუხისმგებელია გამანაწილებელი
ქსელის, ასევე აღრიცხვის კვანძების, გამართულ მუშაობაზე. გამანაწილებელი
სისტემის

ოპერატორმა

უნდა

უზრუნველყოს

მომხმარებლის მიერ
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ელექტროენერგიის მოხმარების ინდივიდუალური აღრიცხვა და მიღებული
ინფორმაციის შესაბამისი მიმწოდებლისთვის მიწოდება.
3. გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორი ასევე პასუხისმგებელია:
a. მომხმარებელთა

ელექტროენერგიის

მოცულობებით

საიმედო

და

უსაფრთხო მომარაგებაზე;
b. ელექტროენერგიის

განაწილების

მეურნეობის

ექსპლუატაციაზე,

ელექტროენერგიის განაწილების ლიცენზიის მოთხოვნების თანახმად;
c. გამანაწილებელ ქსელთან მიერთების წერტილში არსებული აღრიცხვის
კვანძების,

დამხმარე

დანადგარების

მოვლა-პატრონობასა

და

შემოწმებაზე;
d. ამა

თუ

იმ

მომხმარებლისთვის

ელექტროენერგიის

მიწოდებაზე,

შეწყვეტაზე ან აღდგენაზე მიმწოდებლის მოთხოვნების ოპერატიულ
შესრულებაზე;
e. კანონმდებლობით

დადგენილი

ტექნიკური

ნორმების

და

უსაფრთხოების ნორმების, უსაფრთხოების ტექნიკის წესების დაცვაზე;
f. მომხმარებლების მუდმივი მომსახურებით უზრუნველყოფაზე, მათ
შორის, 24 საათიანი სატელეფონო ცხელი ხაზით;
g. სალიცენზიო პირობებით დაკისრებული ვალდებულებების სათანადო
შესრულებაზე.
4. ურთიერთობა მიმწოდებელსა და გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორს
შორის რეგულირდება მოქმედი კანონმდებლობის და მომსახურების შესახებ
ხელშეკრულების საფუძველზე.
5. გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორი ვალდებულია ყველა მიმწოდებელთან
გააფორმოს სტანდარტული ხელშეკრულება, საქართველოს ენერგეტიკისა და
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წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 28
ივნისის #19 დადგენილებით დამტკიცებული გამანაწილებელი ქსელის
წესების შესაბამისად. გამანაწილებელი სისტემის წესების შესაბამისად, ხოლო
მიმწოდებელი

ვალდებულია

გამანაწილებელი

სისტემის

ოპერატორს

გადაუხადოს მომსახურების ღირებულება მიწოდებული ელექტროენერგიის
მოცულობის შესაბამისად;

3. Ss ,,Telasis~ damoukidebloba
3.1.

ხელმძღვანელობის საქმიანობის დამოუკიდებლობა

სს ,,თელასის“ ხელმძღვანელობა მოქმედებს დამოუკიდებლად რაც პირველ
რიგში მიიღწევა შემდეგი ღონისძიებების გატარებით:
-

ყველა ხელმძღვანელი პირი დაკავშირებულია სს ,,თელასთან“ პირდაპირი
შრომითი ხელშეკრულებით;

-

კომპანიის წესდებაში ხელმძღვანელ პირთა გადაყენების საფუძვლები ნათლად
არის ფორმულირებული;

-

კომპანიის წესდებით და შრომითი ხელშეკრულებებით გაწერილი შესაბამისი
რეგულაციებით ხელმძღვანელი პირები არ ექვემდებარებიან აქციონერების
მხრიდან ყოველდღიურ მითითებებს.

-

3.2.

ეკონომიკური დამოუკიდებლობა

სს

,,თელასი“

აქციონერებისგან

დამოუკიდებლად

ღებულობს

გადაწყვეტილებებს ისეთ საკითხებზე როგორიცაა საწარმოს ფინანსური
აქტივები,

ქსელის

ექსპლუატაცია,

ტექნიკური

მომსახურეობის

უზრუნველყოფა, ქსელის გაფართოება და განვითარება.
-

სს ,,თელასის“ აქციონერებს არ აქვთ უფლება გასცენ პირდაპირი მითითებები
სს ,,თელასის“ მართვასთან ან ცალკეულ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით,
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რომელიც გულისხმობს დამტკიცებული ფინანსური გეგმის ფარგლებში
ჩასატარებელ

სამშენებლო/სარეაბილიტაციო/სარემონტო/მოდერნიზაციის

სამუშაოებს.

3.3.

დისკრიმინაციის გამორიცხვა

წინამდებარე

შესაბამისობის

პროგრამის

მიზანია

განაწილების

სისტემის

ოპერატორის მხრიდან დისკრიმინაციის გამორიცხვა, რაც შესაძლოა გამოხატული
იქნას არათანასწორი დამოკიდებულების გამოვლენაში ერთი და იმავე გარემოებების
მიმართ ყოველგვარი ობიექტურად დასაბუთებული საფუძვლის გარეშე.
გამანაწილებელი

სისტემის

ოპერატორი

უზრუნველყოფს

განაწილებასთან

დაკავშირებული საიმედო და ეფექტიანი მომსახურების გაწევას გამანაწილებელი
ქსელის წესების, სალიცენზიო პირობებისა ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების
შესახებ

საქართველოს

კანონით

გათვალისწინებული

ტექნიკური

წესების

შესაბამისად.
დაუშვებელია

გამანაწილებელი

სისტემის

ოპერატორის

მიერ

სისტემით

მოსარგებლეებს ან სისტემით მოსარგებლეთა სხვადასხვა კატეგორიას შორის
დისკრიმინაცია, მათ შორის, დაკავშირებული საწარმოს სასარგებლოდ.

4. garegnuli saxe da brendireba
სს ,,თელასს“ აქს საკუთარი ბრენდი და საზოგადოებასთან უერთიერთობის
დამოუკიდებელი პოლიტიკა, რომელიც ორიენტირებულია განაწილების
სისტემის

ოპერატორის

ძირითადი

ამოცანების

განხორციელებაზე.

სს

,,თელასს“, როგორც დამოუკიდებელ საწარმოს აქვს საკუთარი ვებ-გვერდი,
საფირმო ნიშანი და საკუთარი საფოსტო ქაღალდი.
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სს ,,თელასის“ საფირმო სახელწოდება და ლოგო მკაფიოდ განსხხავებულია,
შეიცავენ მინიშნებას გამანაწილებელი საქმიანობის შესახებ და გამოხატავენ
კომპანიის დამოუკიდებლობას. წინამდებარე შესაბამისობის პროგრამაზე
თანდართულია სს ,,თელასის“ ლოგოს და საფოსტო ქაღალდის ნიმუშები
(დანართი 1).
სს ,,თელასი“ კლიენტთა ინფორმირებას და მათ მომსახურებას ინტერნეტში
ახორციელებს საკუთარი ვებგვერდის მეშვეობით. ვებგვერდის მისამართია
www.telasi.ge
ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციები და მომსახურების სახეობები მოიცავენ
შემდეგ საკითხებს:

•

ინფორმაცია ელექტროენერგიის გამანაწილებელი ქსელის შესახებ

•

ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან მიერთების შესახებ საჭირო
ინფნორმაციის მიღება და კონტაქტის შესაძლებლობა

•

მრიცხველის მაჩვენებლის შეტყობინების შესაძლებლობა

•

პროფილის ჩატვირთვა ონლაინში

•

დაზიანებათა აღმოფხვრა

•

ინფორმაცია მენეჯმენტის შესახებ

•

მიმწოდებლის გამოცვლის შესაძლებლობა

•

ცხელი ხაზის და ქოლლ ცენტრის შესახებ ინფორმაცია ტელეფონის ნომრების
მითითებით

•

ანტიკორუფციული პოლიტიკის შესახებ ინფორმაცია.

•

პროექტები

•

შესაბამისობის პროგრამა და ა.შ.

4.1.კლიენტთა მომსახურეობა - ქოლ ცენტრი
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სს ,,თელასს“ გააჩნია საკუთარი ქოლ-ცენტრი, რომლის ტელეფონის ნომერია:
+995 032 2779999

5. informaciis konfidencialuroba da sajarooba
5.1. გამანაწილებელ ქსელთან დაკავშირებული ინფორმაციები
სს

,,თელასის“

ელექტროენერგიის

გამანაწილებელ

ქსელთან

დაკავშირებული

ინფორმაციები ეს არის გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორისთვის რელევანტური,
მის საქმიანობასთან დაკავშირებული ინფორმაციები. სხვა საბაზრო პარტნიორის ან
ქსელის სხვა მომხმარებლის მიერ ამ სახის ინფორმაციების მოპოვება დიდი
ეკონომიკურ მოგების მომტანი შეიძლება აღმოჩნდეს.

გამანაწილებელ ქსელთან

დაკავშირებული ინფორმაციები მოითხოვენ ან კონფიდენციალურ მოპყრობას, ან
მათი გასაჯაროება უნდა მოხდეს არადისკრიმინაციულად.

ასეთი ინფორმაციების მაგალითებია შემდეგი:
•

გამანაწილებელი
გაფართოების

სისტემის
პროექტი

ოპერატორის
და

მიერ

ინიცირებულია

გამანაწილებელ

ქსელზე

ქსელის

მიერთების

ხელმისაწვდომობა;
•

გამანაწილებელი

ქსელის

გაფართოების

ან

მიერთების

ეკონომიკური

რენტაბელობის კრიტერიუმები;
•

ინფორმაციები,

რომლებიც

შეეხება

მრიცხველთა

მართვას

და

მათი

ინფორმაციების წაკითხვას.
•

ქსელში გეგმიური და არაგეგმიური სამუშაოების ჩატარება.

•

ქსელზე არსებული დატვირთვები; დღიური გრაფიკები; დღიური, კვირის,
თვიური და წლიური შეფასებები.
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5.2. ინფორმაციები ქსელის მომხმარებლის შესახებ
ინფორმაციები

გამანაწილებელი

ქსელის

არსებული

ან

პოტენციური

მომხმარებლების შესახებ, ეს არის კომერციული ინფორმაციები, რომელიც მოიპოვა
გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორმა ან მისმა უფლებამოსილმა და მისი
ფუნქციების შემსრულებელმა მესამე პირმა, და რომლებიც საშუალებას აძლევთ მათ
მიიღონ

გაუმართლებელი

უპირატესობები

გადამუშავების

და

მოპოვების

კონკურენტულ ბაზრებზე.
გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორები ვალდებულნი არიან დაიცვან კომპანიის
კომერციული საიდუმლოება ქვევით მოცემულია ასეთი სახის ინფორმაციების
მაგალითები.

მაგალითები:
•

კლიენტთან დაკავშირებული რელევანტური ინფორმაცია, რომელიც შეეხება
მის განაცხადს ქსელთან მიერთებაზე;

•

კლიენტთან

დაკავშირებული

რელევანტური

ინფორმაციები,

რომელსაც

შეიცავს ქსელთან მიერთების შესახებ ხელშეკრულება (ქსელის მომხარებლის
შესახებ ყველანაირი მონაცემი, რომლებიც ჩატვირთულია ისეთ სისტემებში,
როგორიც არის მაგალითად SAP/IS-U - ის სისტემა);
•

ქსელთან წვდომისთვის აუცილებელი ზომები, დატვირთვის ერთეულები და
საბუღალტრო მონაცემები;

•

ქსელზე არსებული დატვირთვების და დღიური გრაფიკების მონაცემები; ასევე
დღიური,

კვირის,

მოპოვებული

თვიური

ინფორმაცია

და
იმის

წლიური
შესახებ,

შეფასებების
თუ

რა

საფუძველზე
რაოდენობის

ელექტროენერგიას მოიხმარს ცალკეული მომხმარებელი;.
•

ქსელის მომხმარებლის მიერ მოთხოვნილი მოცულობების და სიმძლავრეების
შესახებ ინფორმაციები;
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•

ინფორმაციები განრიგების (გრაფიკების) შესახებ;

•

მონაცემები დარეზერვებული სიმძლავრეების და შეძენილი მომსახურების
გამოყენების შესახებ;

•

ინფორმაციები ალტერნატიული მომწოდებლების შესახებ - მომხმარებელთა
(კლიენტთა)

რაოდენობა,

მათი

ქცევის

ცვალებოდობა

და

ენერგიის

მოცულობები.
ინფორმაციები, რომლებიც აშკარად არ წარმოადგენენ არანაირ ინტერესს მოპოვების
და გადამუშავების კონკურენტული ბაზრებისთვის, უნდა იქნეს ყველასთვის
ხელმისაწვდომი ან უკვე გამოქვეყნებული. ასეთი ინფორმაციები არ შეიძლება
ჩაითვალოს ეკონომიკურად დელიკატურ ინფორმაციებად.

5.3. ნებადართული ინფორმაციები

კანონით განსაზღვრული ინფორმაციის მიწოდება სამეთვალყურეო ორგანოებისთვის
და სახელმწიფო უწყებებისთვის, ისევე როგორც სასამართლოების ინფორმირება,
რათა

მათ

დაიცვან

თავიანთი

ინტერესები,

თავიანთი

ეკონომიკური

უფლებამოსილება და განახორციელონ მეთვალყურეობა გამანაწილებელი სისტემის
ოპერატორის საქმიანობაზე, არ არის შეხებაში შესაბამისობის პროგრამასთან.

5.4.

ქსელის

მომხმარებელთან

დაკავშირებული

ინფორმაციების

კონფიდენციალურობის უზრუნველყოფა
კომერციული საიდუმლოს შემცველი ინფორმაციების, ასევე სს ,,თელასის“ საქმიანი
და კომერციული საიდუმლოებების მიმართ კონფიდენციალურობის დაცვა ნიშნავს,
რომ ეს ინფორმაციები არ უნდა გადაეცეს უნებართვოდ სხვა კომპანიებს, ან მესამე
პირებს, და ისინი არ უნდა იყვნენ მათთვის ხელმისაწვდომი.
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სს ,,თელასის“ თანამშომელთა წვდომა ეკონომიკურად დელკიატურ ინფორმაციებზე,
ასევე

საქმიან

და

კომერციულ

საიდუმლობებზე,

დაყვანილია

აუცილებელ

მინიმუმაზე და შესაბამისი ნებართვები ასეთ წვდომაზე გაიცემა შეზღუდულად.
აუცილებელია,

რომ

სააქციო

საზოგადოების

თანამშრომლებმა

გამოიყენონ

მიღებული კომერციული საიდუმლოს შემცველი ინფორმაციები, ასევე საქმიანი და
კომერციული საიდუმლოებები მხოლოდ და მხოლოდ იმ საქმიანობის ფარგლებში
და იმ საქმიანობის შესრულების მიზნით, რომლებიც გაწერილია მათ უფლებამოვალეობებში.
სააქციო

საზოგადოება

,,თელასის“

თანაშრომლებს

კონტრქატის დასრულების შემდეგ დაისაკუთრონ

ეკრძალებათ,

შრომითი

კომერციული საიდუმლოს

შემცველი ინფორმაციები, ასევე საქმიანი და კომერციული საიდუმლოებები, და
მიიღონ მათგან პირადი სარგებელი.
კომერციული საიდუმლოს შემცველი ინფორმაციები, ისევე როგორც საქმიანი და
კომერციული

საიდუმლობები,

შესაძლოა

გადაეცეთ

სახელშეკრულებლო

შეთანხმებების ფარგლებში მომსახურების მიმწოდებელ მესამე პირებს იმ პირობით,
თუ ეს აუცილებელია შეკვეთილი მომსახურების შესრულებისათვის და თუ ეს მესამე
პირი

მზადაა,

დაიცვას

კონფიდენციალურობა

ამ

ინფორმაციების

თუ

საიდუმლობების მიმართ.
კანონით

განსაზღვრული

ინფორმაციის

მიწოდება

სს

„თელასის“

მიერ

მარეგულირებელი ორგანოებისთვის და სახელმწიფო უწყებებისთვის, ისევე როგორც
სასამართლოების

ინფორმირება,

რათა

მათ

დაიცვან

თავიანთი

ინტერესები,

თავიანთი ეკონომიკური უფლებამოსილება და განახორციელონ ზედამხედველობა
გამანაწილებელი

სისტემის

ოპერატორის

საქმიანობაზე,

არ

წარმოადგენს

კონფიდენციალურობის ვალდებულების დარღვევას.
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5.5. წვდომის უფლება მონაცემთა ერთიანი ბაზის მქონე IT-სისტემებთან.
პირები, რომლებიც არ წარმოადგენენ სს ,,თელასის“ თანამშრომლებს, მაგრამ მათთან
გაფორმებულია სამოქალაქო სამართლებრივი ხასიათის ხელშეკრულება, გააჩნიათ
წვდომა

მოწყობილობებთან

და

სისტემებთან,

რომლებიც

ახორციელებენ

გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორის კომერციული საიდუმლოს შემცველი
ინფორმაციების ჩაწერას, დამუშავებას და შენახვას. ასეთი წვდომა ხორციელდება
მხოლოდ ავტორიზაციის კონცეფციის ფარგლებში.
განცალკევების თვალსაზრისით განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს ის, თუ
რამდენად ზუსტად არის გამიჯნული ერთმანეთისგან ასეთი წვდომები ქსელსა და
მიწოდების საქმიანობას შორის, რათა როგორც იმ მომენტში, ასევე მომავალშიც
გამოირიცხოს რაიმე სახის დისკრიმინაცია და კონკურენციის ხელყოფა.

5.6. ინფორმაციის გამოყენება ორმაგი ფუნქციებისთვის
5.6.1. ქსელთან მიერთება
სააქციო საზოგადოება ,,თელასის“ იმ თანამშრომლებს, რომლებსაც უხდებათ
კლიენტებთან ურთიერთობა

ქსელთან მიერთეების პროცესში, მართებთ პირველ

რიგში დაიცვან ქცევის შემდეგი სავალდებულო წესები:

•

თანამშრომლები,

რომლებიც

ახორციელებენ

ქსელთან

მიერთებას,

ვალდებულები არიან მუშაობის დაწყებამდე, გაიარონ სწავლების კურსი
შესაბამისობის პროგრამის მოთხოვნების შესახებ.
•

ამ სწავლების ფარგლებში თანამშრომლებს მიუთითებენ იმის შესახებ, რომ
ქსელთან მიერთების გაყიდვის დროს დაუშვებელია უპირატესობის მინიჭება
ელექტროენერგიის რომელიმე კონკრეტული მიმწოდებლისთვის.

•

საჭიროა რომ კლიენტებს, რომლებთაც სურთ ქსელთან მიერთება, მიეწოდოს
ინფორმაცია,

რომ

მათ

აქვთ

შესაძლებლობა

თავისუფლად

აირჩიონ
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მიმწოდებელი.

იმავდროულად,

კლიენტებს

გადაეცემათ

საინფორმაციო

ბროშურა ელექტროენერგიის ლიბერალიზებული ბაზრის შესახებ.

5.6.2. კლიენტთა მომსახურება - ქოლ-ცენტრი.
სააქციო

საზოგადოება

საქმიანობის

დაწყებამდე,

,,თელასის“
უნდა

ქოლ-ცენტრის

გაიაროს

სწავლების

ყველა
კურსი

თანამშრომელმა,
შესაბამისობის

პროგრამის მოთხოვნების შესახებ. სწავლების პროცესში ისინი მიიღებენ საჭირო
ინფორმაციას და მითითებებს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა მიქცნენ
თავიანთი საქმიანობის დროს.
კლიენტთა მომსახურების განყოფილების თანამშრომელს უნდა შეეძლოს, შეადგინოს
მკაფიო კლასიფიკაცია იმის, თუ ვინ არიან ქსელის კლიენტები (მაგალითად: კერძო
პირები, კომპანიები, ენერგიის ალტერნატიული მიმწოდებლები, აბონენტები) და
როგორია კლიენტთა მოთხოვნები და სურვილები (მიწოდება, ქსელთან მიერთება,
ქსელით სარგებლობა).
იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ხერხდება განხორციელებული სატელეფონო ზარის
კლასიფიცირება აბონენტის მიერ მიწოდებული მონაცემების საფუძველზე, მაშინ
ქოლ-ცენტრის თანამშრომელს შეუძლია დაუსვას აბონენტს შესაბამისი შეკითხვები.
ქოლ-ცენტრის თანამშრომელი ვალდებულია ნათლად განუმარტოს აბონენტს
სატელეფონო საუბარის დროს, თუ ვინ არის ის თვითონ კლიენტის მოთხოვნასთან
მიმართებაში.
ის აბონენტი, რომელსაც მართალია უკვე მიერთებულია ქსელთან, თუმცა ჯერ არ
ჰყავს ენერგომიმწოდოებელი, უნდა იქნეს ნეიტრალურად ინფორმირებული იმის
შესახებ, რომ მას შეუძლია თვითონ აირჩიოს ენერგომიმწოდებელი. საჭიროა ასევე,
რომ მას ეცნობოს ინფორმაციის მიღების საჯარო წყაროები (მაგალითად ვებგვერდი
www.gnerc.org).
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6. Sesabamisobis programis realizacia da komunikacia
6.1. სწავლება (ტრენინგები)
წინამდებარე შესაბამისობის პროგრამის, ასევე ელექტოენერგეტიკულ სექტორში
მიმდინარე

რეფორმირების

პროცესთან

დაკავშირებით

სს

,,თელასის“

თანამშრომლებმა უნდა გაიარონ სპეციალური ტრეინინგი. ტრეინინგის გავლის
შემდეგ თითოეული თანამშრომელი ხელმოწერით დაადასტურებს რომ გაცნობილია
შესაბამისობის პროგრამის მოთხოვნებს, იცნობს და გათვითცნობიერებული აქვს
ელექტროენერგეტიკულ სექტორში მიმდინარე რეფორმირების პროცესის მიზნები და
ამოცანები. თანამშრომლის მხრიდან განაცხადის ფორმა თანდართულია წინამდებარე
შესაბამისობის პროგრამაზე (დანართი 2).
სააქციო საზოგადოება ,,თელასის“ ის თანამშრომლები, რომლებიც ასრულებენ რა
სხვადასხვა მომსახურებას და სხვადასხვა სახის სამუშაოებს უჩნდებათ წვდომა და
კომერციულ
სასწავლო

საიდუმლოებებთან,ვალდებულნი
კურსი

იმის

შესახებ,

თუ

არიან

როგორი

გაიარონ

უნდა

ყოველწლიური

იყოს

მათი

ქცევა

ლიბერალიზებულ ბაზარზე.
მათ

გარდა

ყოველწლიური

სწავლება

უნდა

გაიარონ

ახლად

მიღებულმა

თანამშრომლებმა ან ისეთებმა, რომლებიც სხვა თანამდებებებზე გადავიდნენ და ამის
შედეგად გაუჩნდათ წვდომა

სპეციფიკურ ინფორმაციებთან,

ასევე საქმიან და

კომერციულ საიდუმლოებებთან.

6.2. გაუხმაურებლობის და კონფიდენციალურობის შესახებ შეთანხმება - ხელმოწერა
სს ,,თელასის“ ყველა ის თანამშრომელი, რომელთაც აქვთ წვდომა სპეციფიკურ
ინფორმაციებთან, ასევე საქმიან და კომერციულ საიდუმლოებებთან, იღებენ
ვალდებულებას დაიცვან წინამდებარე შესაბამისობის პროგრამა. ამისთვის ისინი
ხელს აწერენ გაუხმაურებლობის და კონფიდენციალურობის შესახებ შეთანხმებას.
იმავდროულად ხდება ამ თანამშრომელთა ინფორმირება იმის შესახებ, რომ თუ
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ისინი რაიმე სახის უპირატესობას მიანიჭებენ
რომელიმე

სხვა

დამქირავებლის

საწარმოს,
წინაშე

და

ამისთვის
ნებისმიერი

მათ

კონკრეტულ მიმწოდებელს ან
დაეკისრებათ

ასეთი

სახის

პასუხისმგებლობა

დარღვევა

გამოიწვევს

დისციპლინარულ-სამართლებლივი შედეგების დადგომას მათთვის.
იმავდროულად, სააქციო საზოგადოება ,,თელასის“ ყველა ის თანამშრომელი და მათი
ხელმძღვანელი პირი, რომლებთაც დადებული აქვთ შრომითი ხელშეკრულება და
ამის შედეგად გააჩნიათ წვდომა სპეციფიკურ ინფორმაციებთან, ასევე საქმიან და
კომერციულ საიდუმლობებთან, ღებულობს ინფორმაციას შესაბამისობის პროგრამის
შესახებ.

ხელს

აწერენ

კონფიდენციალურობის

რა

შესახებ,

შეთანხმებას
ისინი

იღებენ

გაუხმაურებლობის
ამ

პროგრამის

და

შესრულების

ვალდებულებას. იმ შემთხვევაში, თუ თანამშრომლები არ დაიცავენ პროგრამის
მოთხოვნებს, მაშინ მათ დაეკისრებათ პასუხისმგებლობა თავიანთი დამქირავებლის
წინაშე. ხდება მათი ინფორმირება იმის შესახებ, რომ ნებისმიერმა ასეთმა დარღვევამ
შეიძლება გამოიწვიოს დისციპლინარულ-სამართლებლივი შედეგების დადგომა
მათთვის.
ახლად მიღებული თანამშრომლები, ან ის თანამშრომლები, რომლებმაც კომპანიაში
ერთი პოზიციიდან სხვა პოზიციაზე იყვნენ გადაყვანილნი, ვალდებულები არიან,
სამსახურში მიღებისთანავე ან სხვა პოზიციაზე გადაყვანისთანავე, ხელი მოაწერონ
შეთანხმებას გაუხმაურებლობისდა კონფიდენციალურობის შესახებ.

6.3. გამოქვეყნება
შესაბამისობის პროგრამა გამოქვეყნებულია სს ,,თელასის“ ვებგვერდზე. ვებგვერდის
მისამართია www.telasi.ge
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7. Sesabamisobis programis danergva, aRsruleba da monitoringi
შესაბამისობის პროგრამით დადგენილი პირობები სავალდებულოა გამანაწილებელი
სისტემის

ოპერატორის

ხელმძღვანელობაზე

უფლებამოსილი

პირებისა

და

გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორის მიერ დასაქმებული პირებისთვის, აგრეთვე,
უფლებამოსილი წარმომადგენლებისთვის.
შესაბამისობის პროგრამის სათანადო დებულებები, კომპეტენციის ფარგლებში, ასევე
სავალდებულოა გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორის კონტრაქტორებისა და
კონსულტანტებისთვის

(აუდიტორებისთვის).

გამანაწილებელი

სისტემის

ოპერატორმა უნდა უზრუნველყოს აღნიშნული პირების მიერ შესაბამისობის
პროგრამის სათანადო დებულებების დაცვა.
გამანაწილებელი

სისტემის

ოპერატორი

და

შესაბამისობის

ოფიცერი

უზრუნველყოფენ შესაბამისობის პროგრამისა და მასში შეტანილი ცვლილებების
გაცნობას

გამანაწილებელი

უფლებამოსილი

სისტემის

პირებისთვის,

წარმომადგენლებისთვის,

ოპერატორის

დასაქმებული

ხელმძღვანელობაზე

პირებისთვის,

კონტრაქტორებისა

და

უფლებამოსილი

კონსულტანტებისთვის

(აუდიტორებისთვის). აღნიშნული პირები ხელწერილით ადასტურებენ, რომ გაიარეს
შესაბამისი

ტრეინინგი,

გაეცნენ

შესაბამისობის

პროგრამას

(შესაბამისობის

პროგრამაში შეტანილ ცვლილებებს) და, საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში,
უზრუნველყოფენ მისი მოთხოვნების შესრულებას.
ამ

მუხლის

მეორე

პუნქტში

მითითებულ

პირებს

შესაბამისობის

ოფიცერი

რეგულარულად, მაგრამ არანაკლებ წელიწადში ერთხელ, აძლევს მითითებებს
შესაბამისობის პროგრამის დანერგვის შესახებ. ახალდასაქმებულ პირებს შესაბამისი
მითითებები მიეცემათ უფლებამოსილებების განხორციელების დაწყებამდე.
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7.1. პროგრამის შესრულების მონიტორინგი
იმისთვის

რომ

ვუზრუნველყოთ

შესაბამისობის

პროგრამის

ეფექტურობა,

ხორციელდება სისტემატური მონიტორინგი მის შესრულებაზე. მონიტორინგის
მიზანს წარმოადგენს იმის დადგენა, ფუნქციონირებს თუ არა შესაბამისობის
პროგრამა ჯეროვნათ და რომელი სფეროა ისეთი, სადაც დისკრიმინიციული ან
მიკერძოებული მოპყრობის საფრთხე ყველაზე დიდია.
შესაბამისობის პროგრამის შესრულება ევალება თვითოეულ ხელმძღვანელს, ასევე ამ
პროგრამის განხორციელებისთვის დანიშნულ სპეციალურ შესაბამისობის ოფოცერს.
ორგანიზაციების შესაბამისი განყოფილებების ხემძღვანელები (განსაკუთრებით ეს
ეხელბა ქოლ-ცენტრებს) ვალდებულები არიან, მინიმუმ წელიწადში ერთხელ,
წერილობითი მოხსენება წარუდგინონ შესაბამისობის პროგრამის განხორციელებზე
დანიშნულ ოფიცერს.
შესაბამისობის პროგრამის დარღვევის ნებისმიერ ფაქტი დაუყოვნებლივ უნდა
ეცნობოს შესაბამისობის ოფიცერს.

7.2. სანქციები
კომპანიის

შიდა

შესაბამისობის

შრომითი

პროგრამის

ხელშეკრულებების
მიმართ

აუცილებლობის

შემთხვევაში,

შესაბამისობაშია

შრომით

ჩადენილი

ტარდება

გათვალისწინებით,
დარღვევების

შესაბამისი

კანონმდებლობის

შემოწმება.

ზომები,

დებულებებთან

ხდება

რომლებიც
და

სააქციო

საზოგადოების ,,თელასის“ შინაგანაწესთან.
შესაბამისობის პროგრამის დარღვევისათვის კომპანიის სანქცირების პროცედურა და
მექანიზმები გაწერილია ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ საქართველოს
კანონით და სემეკის კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით.
შესაბამისობის პროგრამის მოთხოვნათა დარღვევას აფასებს შესაბამისობის ოფიცერი
და წარუდგენს წინადადებებს კომპანიის ხელძღვანელობას რეაგირებისათვის.
შესაბამისობის პროგრამის დარღვევად ასევე ჩაითვლება შემდეგი გარემოებები:
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•

შესაბამისობის ოფიცერის მიმართვის შემდგომ ხელმძღვანელის მხრიდან
თანამშრომლების არასათანადო მოქცევის მოწონება და წახალისება.

•

უარის თქმა გამოძიებაში მონაწილეობაზე, რომლის მიზანია ფაქტობრივი
ვითარების დადგენა პროგრამის შესრულებასთან დაკავშირებით ჩადენილი
ნებისმიერი სახის დარღვების და გადაცდენის ირგვლივ.

8. Sesabamisobis oficeri

შესაბამისობის ოფიცერი ახორციელებს გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორის
განცალკევების

მოთხოვნებთან

შესაბამისობის

უზრუნველყოფას,

მათ

შორის,

შესაბამისობის პროგრამის დანერგვასა და მონიტორინგს. შესაბამისობის ოფიცერი
უნდა დაინიშნოს შესაბამისობის პროგრამის შემუშავების შემდგომ, განაწილების
სისტემის ოპერატორის გენერალური დირექტორის მიერ, კომისიის წინასწარი
თანხმობით.
კომისიას

შეუძლია

უარი

თქვას

შესაბამისობის

ოფიცრის

კანდიდატურის

შეთანხმებაზე მხოლოდ მისი დამოუკიდებლობის არადამაკმაყოფილებელი დონის
ან/და არასათანადო კვალიფიკაციის გამო. შესაბამისობის ოფიცერი შეიძლება იყოს
ფიზიკური ან იურიდიული პირი.

8.1. შესაბამისობის ოფიცერის ფუნქციები
შესაბამისობის ოფიცერი უნდა იყოს დამოუკიდებელი საკუთარი მოვალეობების
შესრულებისას. შესაბამისობის ოფიცერი უზრუნველყოფს:
-

შესაბამისობის პროგრამის დანერგვის მონიტორინგს;

-

გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორის მიერ შესაბამისობის პროგრამის
განხორციელების

თაობაზე

პერიოდული

ანგარიშის

შემუშავებასა

და

კომისიისთვის წარდგენას;
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-

კომისიის მიერ დამტკიცებული შესაბამისობის პროგრამის გამანაწილებელი
სისტემის ოპერატორის ვებგვერდზე გამოქვეყნებას;

-

შესაბამისობის

პროგრამით

დადგენილი

მოთხოვნებისა

და

პირობების

ნებისმიერი დარღვევის შესახებ კომისიისთვის შეტყობინებას;
-

გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორსა და ვერტიკალურად ინტეგრირებულ
საწარმოს ან მის სხვა ნაწილს შორის ნებისმიერი კომერციული ან/და
ფინანსური ურთიერთობის შესახებ კომისიისთვის შეტყობინებას;

-

გამანაწილებელი

სისტემის

ოპერატორის

მიერ

ინფორმაციის

დაცვის

მონიტორინგს მოქმედი კანონმდებლობით, მათ შორის, „ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების“

შესახებ

საქართველოს

კანონითა

და

ამ

წესებით

დადგენილი პირობების შესაბამისად;
-

გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორის შიდაორგანიზაციული აქტების
შემუშავებისა

და

დამტკიცების

პროცესში,

კომპეტენციის

ფარგლებში,

კონსულტაციების გაწევას;
-

შესაბამისობის პროგრამის დარღვევასთან დაკავშირებული შემთხვევების
შესწავლასა და შესაბამისი ანგარიშის განაწილების სისტემის ოპერატორის
გენერალური დირექტორისთვის წარდგენას, საკითხის გადაწყვეტის გზებისა
და განსახორციელებელი ზომების მითითებით;

-

გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორის ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილ
პირებსა და გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორის მიერ დასაქმებულ
პირებთან დაკავშირებული, არსებული, ან შესაძლო ინტერესთა კონფლიქტის
შესწავლას

და

მათი

თავიდან

აცილებისა

კონსულტაციების გაწევას, აგრეთვე,

და

აღმოფხვრის

მიზნით

მისაღებ ზომებთან დაკავშირებით

წინადადებების წარდგენას.

ყოველი წლის 1 აპრილამდე, შესაბამისობის ოფიცერი ამზადებს გამანაწილებელი
სისტემის ოპერატორის მიერ შესაბამისობის პროგრამის განსახორციელებლად
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მიღებული ზომების შესახებ ანგარიშს და კომისიის მიერ მისი დამტკიცების შემდგომ
უზრუნველყოფს

გამანაწილებელი

სისტემის

ოპერატორის

ვებგვერდზე

მის

გამოქვეყნებას.
კომისიის მიერ ინფორმაციის, დოკუმენტების ან/და მონაცემების მოთხოვნის
შემთხვევაში შესაბამისობის ოფიცერი, კომპეტენციის ფარგლებში, უზრუნველყოფს
განსაზღვრულ ვადაში კომისიისათვის შესაბამისი ინფორმაციის სრულყოფილი
სახით მიწოდებას.

შესაბამისობის ოფიცერი რეგულარულად, ზეპირი ან წერილობითი ფორმით
წარუდგენს ანგარიშს განაწილების სისტემის ოპერატორის გენერალურ დირექტორს.
გამანაწილებელი

სისტემის ოპერატორის ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი

პირები ვალდებული არიან, სათანადო რეაგირება მოახდინონ შესაბამისობის
ოფიცრის

მიერ,

უზრუნველყოფის

კანონმდებლობით
მიზნით,

დადგენილი

შესაბამისობის

წესით

პროგრამის

განცალკევების
დანერგვასა

და

შესრულებასთან დაკავშირებით წარდგენილ შენიშვნებზე და გაითვალისწინონ მისი
რეკომენდაციები.

8.2. შესაბამისობის ოფიცერის უზრუნველყოფა, თანამდებობაზე დანიშვნა და
გათავისუფლება
განაწილების სისტემის ოპერატორმა უნდა უზრუნველყოს შესაბამისობის ოფიცრის
წვდომა

მისი

უფლება-მოვალეობების

შესრულებისათვის

საჭირო

ნებისმიერ

მონაცემზე, დოკუმენტსა და ინფორმაციაზე, აგრეთვე, მისი დაშვება შენობანაგებობებში. შესაბამისობის ოფიცერს უფლება აქვს, დაუბრკოლებლად შევიდეს და
გადაადგილდეს

გამანაწილებელი

სისტემის

ოპერატორის

ნებისმიერ

შენობა-

ნაგებობაში, მათ შორის, წინასწარი შეტყობინების გარეშე.
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შესაბამისობის

ოფიცრის

თანამდებობაზე

დანიშვნის

და

თანამდებობიდან

გათავისუფლების პროცედურა განსაზღვრულია სემეკის 2020 წლის 16 ივლისის #39
დადგენილებით.

9. daskvniTi debulebebi
-

წინამდებარე

პროგრამა

ძალაშია

კომისიის

მიერ

მისი

დამტკიცების

თარიღიდან.
-

კომისიის მიერ დამტკიცებული

პროგრამა

წარმოადგენს თელასისთვის

შესასრულებლად სავალდებულო დოკუმენტს.
-

თელასმა უნდა უზრუნველყოს პროგრამის ყველა მოთხოვნისა და პირობის
დაკმაყოფილება, მათ შორის, პასუხისმგებელი პირების მიერ პროგრამის
შეუსრულებლობის/დარღვევის შემთხვევაში, მათთვის შესაბამისი სანქციების
დაკისრება.

-

პროგრამაში ნებისმიერი ცვლილება ექვემდებარება დამტკიცდებას კომისიის
მიერ.
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დანართი 1. სს ,,თელასის ლოგო და საფოსტო ქაღალდი

დანართი 2
,,-------,, ---------------------- 2022 წელი
სააქციო საზოგადოება ,,თელასი“

შესაბამისობის პროგრამის და ელექტროენერგეტიკულ სექტორში მიმდინარე
რეფორმირების პროცესის გაცნობის შესახებ განაცხადი
სახელი გვარი: ------------------ --------------------თანამდებობა ---------------------------------------------------------------------------------მე, --------------------- ვაცხადებ, რომ სააქციო საზოგადოება ,,თელასში“ ჩატარებულ
ტრეინინგზე გავეცანი სემეკის 2021 წლის 7 ოქტომბრის N43/1 გადაწყვეტილებით
დამტკიცებულ განაწილების სისტემის ოპერატორის (სს ,,თელასი“) შესაბამისობის
პროგრამას, ამ დოკუმენტით განსაზღვრულ უფლებებსა და მოვალეობებს.
გაცნობილი ვარ ასევე ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახენ საქართველოს კანონის
ძირითად მიმართულებებს, განაწილების სისტემის ოპერატორის განცალკევების წესებს,
ელექტროენერგწტიკულ სექტორში მიმდინარე რეფორმირების პროცესის მიზეზებსა და
მოსალოდნელ შედეგებს.
ხელმოწერა:
---------------------------------
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