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П Р О Т О К О Л 
 

№ 106 
 

София, 02.06.2021 година 

 

Днес, 02.06.2021 г. от 12:25 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 Георги Добрев, Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова и главният секретар 

Росица Тоткова (без право на глас).  

  

 На заседанието присъстваха 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. 

 

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, с цел 

ограничаване на разпространението на коронавирус SARS-CoV-2 и недопускане на 

прекъсване на работата на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната 

администрация в резултат на разпространение на заболяването COVID – 19, за срока на 

обявената извънредна епидемична обстановка обществените обсъждания и откритите 

заседания се провеждат от разстояние, като се осигурява 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 ДП „Национална компания „Железопътна  

инфраструктура”, за присъствено или виртуално участие в откритото заседание чрез 

програмата за съобщения Skype.  

 

 ДП „Национална компания „Железопътна  инфраструктура” е уведомено за 

провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № Е-13-147-3/27.05.2021 г.  

 

Заявилите участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype са: 

• г-жа Галина Иванова – ръководител отдел  „Мерене и разпределение на 

енергията, връзки с потребителите“ на Поделение „Електроразпределение“ 

при ДП „НКЖИ“; 

• г-н Калоян Георгиев – главен експерт в отдел „Експлоатация“ на Поделение 

„Електроразпределение“ при ДП „НКЖИ“; 

• г-жа Валя Алексиева – главен инженер „Контактна мрежа“ в отдел 
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„Експлоатация“ на Поделение „Електроразпределение“ при ДП „НКЖИ“; 

• г-жа Ирина Карагьозова – главен счетоводител към поделение 

„Електроразпределение“ на Поделение „Електроразпределение“ при ДП „НКЖИ“. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-497 от 21.05.2021 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, Радостина Методиева, 

Силвия Петрова и Радослав Райков, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 

4 от Протокол № 97/27.05.2021 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Колеги, третото открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране 

в специализиран състав „Енергетика“, в днешния ден 02.06.2021 г., започва в 12:25 часа 

със закъснение. Разбира се, от час и петнадесет минути спрямо предварително 

предвиденото начало, но Вие сте свидетели на изключителната активност на 

участниците в първите две открити заседания. Надявам се, че участниците в третото, ще 

ни извинят за това закъснение, а все пак да отбележа, че ще разгледаме на откритото 

заседание доклад от 21.05.2021 г. относно утвърждаване на цена за разпределение на 

тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт. 

Работната група, изготвила доклада в състав: Пламен Младеновски, Елена Маринова, 

Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Петя Андонова, Радостина Методиева, Силвия 

Петрова и Радослав Райков. 

За участие в заседанието от страна на Държавно предприятие „Национална 

компания „Железопътна  инфраструктура” са изпратени имената на следните участници: 

Галина Иванова – ръководител отдел  „Мерене и разпределение на енергията, връзки с 

потребителите“, Калоян Георгиев – главен експерт в отдел „Експлоатация“, Валя 

Алексиева – главен инженер „Контактна мрежа“ и Ирина Карагьозова – главен 

счетоводител към поделение „Електроразпределение“. Всички те са упълномощени от г-н 

Красимир Папукчийски – генерален директор на Държавно предприятие „НКЖИ“, да 

представят становището на компанията пред Комисията за енергийно и водно регулиране.   

Моля, осъществете връзка с представителите на „НКЖИ“, заявили  участие в 

днешното заседание.  

 

Служител от КЕВР потърси представителите на Държавно предприятие 

„Национална компания „Железопътна  инфраструктура” за видео разговор чрез 

програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Не са на линия! Още веднъж пробвайте. 

 

Служител от КЕВР потърси отново представителите на Държавно 

предприятие „Национална компания „Железопътна  инфраструктура” за видео разговор 

чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Потърсете по телефона, защото това е открито заседание само с един единствен 

участник и би било добре да го чуем. 

 

Служител от КЕВР потърси за разговор по телефона представителите на 

Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна  инфраструктура” за 

видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  
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Калоян Георгиев – главен експерт в отдел „Експлоатация“ на Поделение 

„Електроразпределение“ при ДП „НКЖИ“: 

Ало, ало. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Да, здравейте. 

 

Калоян Георгиев – главен експерт в отдел „Експлоатация“ на Поделение 

„Електроразпределение“ при ДП „НКЖИ“: 

Здравейте. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

От Комисията за енергийно и водно регулиране очакваме да чуем Вашето 

становище по доклада относно утвърждаване на цена за разпределение на тягова 

електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт. Ще ни 

бъде ли представено такова становище в днешното заседание или ще се ограничите до 

представеното писмено становище, което го получихме в Комисията? 

 

Валя Алексиева – главен инженер „Контактна мрежа“ в отдел 

„Експлоатация“ на Поделение „Електроразпределение“ при ДП „НКЖИ“: 

Добър ден! 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Добър ден! 

 

Валя Алексиева – главен инженер „Контактна мрежа“ в отдел 

„Експлоатация“ на Поделение „Електроразпределение“ при ДП „НКЖИ“: 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги… 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Вие сте г-жа Галина Иванова? 

 

Валя Алексиева – главен инженер „Контактна мрежа“ в отдел 

„Експлоатация“ на Поделение „Електроразпределение“ при ДП „НКЖИ“: 

От името на „Железопътна инфраструктура“, казвам се Валя Алексиева... 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Валя Алексиева, заповядайте г-жо Алексиева. 

 

Валя Алексиева – главен инженер „Контактна мрежа“ в отдел 

„Експлоатация“ на Поделение „Електроразпределение“ при ДП „НКЖИ“: 

…Упълномощена от нашия генерален директор Красимир Папукчийски. 

Запознахме се подробно с доклада, за което сме изготвили писмено становище. След 

подробното запознаване, установихме някои неточности, технически грешки при 

изчисление на регулационните коефициенти. Корекционните коефициенти по чл. 38, ал. 5 

и ал. 9, с които смятам, че ще се съобразите и ще преизчислите предложената от Вас цена. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-жо Алексиева. В Комисията вече се получи Вашето писмено 

становище и то е представено на вниманието на работната група, която действително ще 

го анализира и ще се произнесе по него. Използвам случая естествено безсмислено е да 

казвам, че становище ще трябва да се представя до 16 часа в днешния ден, защото Вие 

вече сте сторили това, но отбелязвам, че в утрешния ден 03.06.2021 г. насрочвам 
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заседание на Комисията, на което закрито заседание, ще се приеме проект на решение по 

отношение утвърждаването на цените за разпределение на тяговата електрическа енергия 

по разпределителните мрежи на железопътния транспорт, а общественото обсъждане по 

същата тази тема, ще се проведе на 07.06.2021 г. от 12:00 часа.  

Аз Ви благодаря за участието и Ви пожелавам успешен ден! 

 

Валя Алексиева – главен инженер „Контактна мрежа“ в отдел 

„Експлоатация“ на Поделение „Електроразпределение“ при ДП „НКЖИ“: 

Благодарим и ние! 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Колеги, закривам това трето и последно за деня открито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране в специализиран състав „Енергетика“. Благодаря Ви за 

участието! 

 

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 

 

Р Е Ш И : 

 

Насрочва закрито заседание на 03.06.2021 г. за приемане 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-13-147-3/27.05.2021 г. до ДП 

„Национална компания „Железопътна  инфраструктура”. 

2. Пълномощно на Галина Добрева Иванова, Калоян Георгиев Георгиев, Валя 

Богославова Алексиева и Ирина Владимирова Карагьозова от генерален директор на ДП 

„НКЖИ“ Красимир Папукчийски. 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (Г. Добрев) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

 

.................................................    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (Е. Харитонова) 

          Р. ТОТКОВА 

 

 

         
Протоколирал: 

 (И. Зашева - главен експерт) 


