ПРОТОКОЛ
София, 09.06.2020 г.
от Обществено обсъждане
на проект на решение относно утвърждаване на цена за разпределение на
тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния
транспорт
Днес, 09.06.2020 г. от 12:00 ч. в сградата на Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) се проведе обществено обсъждане на Комисията в състав
„Енергетика“, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.
На общественото обсъждане присъстваха членовете на Комисията Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова и главният секретар
Росица Тоткова (без право на глас).
На общественото обсъждане присъства П. Младеновски – директор на дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ и М. Трифонов – началник на отдел „Цени и
лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“.
Чрез съобщение на интернет страницата на КЕВР за дистанционно участие в
общественото обсъждане на проект на решение относно утвърждаване на цена за
разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на
железопътния транспорт са поканени заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от
Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, енергийни
предприятия, клиенти и организации на потребители.
Проектът на решение относно утвърждаване на цена за разпределение на тягова
електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт, изготвен
от работна група в състав: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов,
Юлиан Стоянов, Петя Андонова, Радостина Методиева, Радослав Райков и Силвия
Петрова, е приет съгласно решение на КЕВР по Протокол № 118/05.06.2020 г., т. 3.
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 № 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.
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Предвид това, Комисията за енергийно и водно регулиране е поканила
заинтересованите страни по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката за
дистанционно участие в общественото обсъждане чрез писмени въпроси и изказвания
(изпращани на имейл на служител на Комисията до 16.00 часа на 08.06.2020г.) и чрез
програмата за съобщения Skype, за което е необходимо да се заяви участие в срок до
16:00 часа на 08.06.2020 г.
С писмо на КЕВР с изх. № Е-03-17-22/05.06.2020 г. като заинтересовани лица за
дистанционно участие са поканени: Министерство на енергетиката, Министерство на
транспорта, информационните технологии и съобщенията, Изпълнителната агенция
„Железопътна администрация“, „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, „БДЖ –
Товарни превози“ ЕООД, „Българска железопътна компания“ АД, „ПИМК Рейл“
ЕАД, „Ди Би Карго България“ ЕООД, „ТБД Товарни превози“ ЕАД, „Рейл карго
кериъл-България“ ЕООД, „Булмаркет ДМ“ ЕООД и ДП НКЖИ.
Заявилите участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skype
са:
 г-жа Таня Петкова – представител на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД;
 представител на Асоциация па превозвачите в ЖП транспорта.
Министерство на енергетиката, Министерство на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, Изпълнителната агенция „Железопътна администрация“,
„БДЖ – Товарни превози“ ЕООД, „Българска железопътна компания“ АД, „ПИМК Рейл“
ЕАД, „Ди Би Карго България“ ЕООД, „ТБД Товарни превози“ ЕАД, „Рейл карго кериълБългария“ ЕООД, „Булмаркет ДМ“ ЕООД и ДП НКЖИ не са заявили дистанционно
участие в обществено обсъждане.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Асоциация на превозвачите в ЖП транспорта са заявили желание за участие, като
не са посочили конкретен представител. Едновременно с това искам да отбележа, че днес
се получиха две писма от организации и дружества, свързани с ЖП транспорта, които ги
препратих незабавно към работната група. Г-н Младеновски, стигнаха ли до Вас? Не.
Започвам с първия, заявил участие, представител на „БДЖ – Пътнически превози“
ЕООД.
Моля, свържете ме по платформата за комуникации Skype с г-жа Т. Петкова.
Служител от КЕВР потърси представителя на „БДЖ – Пътнически превози“
ЕООД за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype. (В поканата за участие в
откритото заседание изрично е посочено, че при участие чрез Skype, заявилият участие
следва да бъде на разположение на 09.06.2020 г. от 12:00 часа и да очаква служители от
КЕВР да инициират заявка за участие във видео разговор).
Въпреки продължителното изчакване, г-жа Т. Петкова не се включи.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Наберете втори път, след което ще напомня, че писмено могат да си представят
становището.
Служител от КЕВР потърси повторно представителя на „БДЖ – Пътнически
превози“ ЕООД за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.
Г-жа Т. Петкова отново не се включи.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
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Благодаря Ви, г-н Цанев. Колеги, очевидно от страна на заявителя за участие „БДЖ
– Пътнически превози“ ЕООД в момента не са на линия. За тях, както и всички други,
които проявяват ангажираност към тази тема, могат да подадат своите предложения в 14дневен срок.
Служител от КЕВР потърси отново представителя на „БДЖ – Пътнически
превози“ ЕООД за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.
Връзката с г-жа Т. Петкова отново не беше осъществена.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Няма връзка с г-жа Т. Петкова. Преминаваме към следващия участник. Това е
Асоциация па превозвачите в ЖП транспорта, които към момента не са посочили
представител. Надявам се, ако се осъществи Skype връзката, съответно участникът да се
представи.
Служител от КЕВР потърси представителя на Асоциация на превозвачите в ЖП
транспорта за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.
Въпреки продължителното изчакване, представителят на Асоциация на
превозвачите в ЖП транспорта не се включи. (В поканата за участие в откритото
заседание изрично е посочено, че при участие чрез Skype, заявилият участие следва да
бъде на разположение на 09.06.2020 г. от 12:00 часа и да очаква служители от КЕВР да
инициират заявка за участие във видео разговор).
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Хората, които следят провежданите обществени обсъждания, имаха възможност да
се уверят, че по отношение на единия заявен участник, и по отношение на другия –
съответно „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД и Асоциация на превозвачите в ЖП
транспорта, направихме безуспешни, но продължителни опити, да се осъществи връзка с
тях. Оказа се, че те в момента нито единият, нито другият участник са на линия.
При това положение, колеги, обръщам се към Вас. Имате ли Вие някакви въпроси
евентуално към работната група? Заповядайте, г-н Йорданов. Слушаме Ви за изказване.
А. Йорданов – член на КЕВР:
Само един коментар имам, г-н Председател. Считам, че по същата, не много
правилна логика, Омбудсманът на Р България би следвало да се интересува и от цената за
разпределение на тягова електрическа енергия, която се отразява в цената на
пътническите и товарните превози в страната. Въпреки че не представлява
административна услуга по смисъла на закона, но това е относимо и към цената на
топлинната енергия, така и на електрическата. Благодаря.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-н Йорданов. Напълно сте прав.
Служител от КЕВР отбеляза, че Асоциация на превозвачите в ЖП транспорта е
активна на програмата за съобщения Skype и предложи да се потърсят за видео
разговор.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Добре, заповядайте.
Служител от КЕВР потърси отново представител на Асоциация на превозвачите
в ЖП транспорта за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.
Връзката отново не беше осъществена.
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Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Не, очевидно няма връзка. Обръщам се към работната група. Имате ли коментар,
който да направите пред Комисията? Да, заповядайте, г-н Трифонов.
М. Трифонов – началник на отдел „Цени и лицензии: електрически мрежи,
търговия и пазари“:
Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на Комисията. Във връзка с въпроса
от началото, за двете кореспонденции. Те са по имейл. Получени са от Главния секретар,
след което разяснихме на участниците, т.е. на тези, които искаха да вземат участие, че 14дневният срок ще го обявите след днешното заседание. Те имат право да изпратят
писмени становища по доклада.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Благодаря, тоест правата им са запазени за участие чрез писмени становища, като в
мотивите на нашето решение в последното заседание ще има коментар върху
предложенията, които евентуално те в становищата ще направят.
Колеги, ако няма други изказвания или други коментари от работната група, преди
да закрия това трето за деня обществено обсъждане, съм длъжен да напомня отново, че
две седмици е срокът за подаване на писмени становища в Комисията, които ще бъдат
незабавно адресирани до работната група. Второ, закрито заседание, на което Комисията
ще излезе с решение, ще се проведе на 01.07.2020 г. от 13:00 ч. С тези две съобщения
закривам общественото обсъждане.
Благодаря на работната група и на Вас, колеги, за участието.
Приложение:
1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-03-17-22/29.05.2020 г. - покана до заинтересованите
лица относно утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по
разпределителните мрежи на железопътния транспорт.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(А. Йорданов)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Г. Златев)
.................................................
(Е. Харитонова)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

Протоколирал:
(А. Фикова - главен експерт)
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