ПРОТОКОЛ
№ 93
София, 04.06.2019 година
Днес, 04.06.2019 г. от 11:43 ч. се проведе открито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Енергетика“, ръководено от
председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова и главният секретар
Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъства П. Младеновски – директор на дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“, М. Трифонов – началник на отдел „Цени и
лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“ и експерти на КЕВР.
Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са
налице правни пречки за провеждането му.
ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” е
уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № Е-13-147-8/28.05.2019
г. и изпращат свои представители.
На заседанието се явиха:
 г-жа Галина Иванова – ръководител на отдел;
 г-жа Валя Алексиева – главен инженер;
 г-н Калоян Георгиев – главен експерт ЕРП,
упълномощени от г-н Красимир Папукчийски – генерален директор на ДП „Национална
компания железопътна инфраструктура”.
На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-293 от 21.05.2019 г.
относно утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по
разпределителните мрежи на железопътния транспорт.
Докладът, изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, Елена
Маринова, Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Петя Андонова, Кристина Костадинова,
Радостина Методиева, Радослав Райков и Силвия Петрова, е приет с решение на КЕВР на
закрито заседание по т. 4 от Протокол № 84/27.05.2019 г. и публикуван на интернет
страницата на Комисията.
К. Георгиев :
В ДП ЕКЖИ се запознахме с доклада. Приемаме изводите и принципите в доклада,
както и утвърдената цена за разпределение на тягова електроенергия за железопътния
транспорт. За да изразим отношение, сме представили становище, което днес ще внесем в
указания от Вас срок.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Обръщам се към работната група. Желаете ли да вземете отношение?
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

П. Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика
топлоенергетика“:
Нямаме допълнения. Изводите ни са представени в доклада.

и

Доц. д-р И. Н. Иванов:
Няма нови факти и обстоятелства. В такъв случай, г-н Георгиев, на Вас, както и на
г-жа Иванова и г-жа Алексиева, искам да съобщя, макар че Вие го знаете, защото сте
информирани, че срокът за представяне на становища изтича днес в 16:00 ч. На закрито
заседание ние ще се произнесем с проект на решение утре в 10:00 ч., след което в петък от
12:00 ч. ще се проведе обществено обсъждане по повод утвърждаване на цената за
разпределение на тягова електрическа енергия, съгласно проекта на решение, който ще
бъде представен на Вашето внимание, както и на всички останали заинтересовани лица, за
да изразят отношение по него в петък.
Благодаря Ви за участието, освен ако Вие, колеги, нямате въпроси към
представителите на ДП НКЖИ. Нямате.
На основание чл. 47, ал. 1 от Правилника за дейността на КЕВР и на нейната
администрация, Комисията
РЕШИ:
Насрочва закрито заседание на 05.06.2019 г. от 10:00 ч. за приемане на проект на
решение относно утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия
по разпределителните мрежи на железопътния транспорт.
Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-13-147-8/28.05.2019 г. до ДП НКЖИ.
2. Пълномощно на Г. Иванова, В. Алексиева и К. Георгиев от К. Папукчийски – генерален
директор на ДП НКЖИ.
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