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П Р О Т О К О Л 

 

№ 134 
 

София, 02.06.2022 година 

 

Днес, 02.06.2022 г. от 13:15 ч. се проведе открито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в състав „Енергетика“, ръководено от 

председателя Станислав Тодоров. 
 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой 

Голубарев и главният секретар Искра Стайкова (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. 

 

Заседанието беше излъчено в реално време чрез интернет страницата на 

Комисията.  

 

Председателят Станислав Тодоров откри заседанието и констатира, че не са налице 

правни пречки за провеждането му. 

 

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 128 от 27.05.2022 г., т. 4, е осигурена и 

възможност за дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype. 

 

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-13-147-2/27.05.2022 г.  

 

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

 г-н Александър Вецков – директор на поделение „Електроразпределение“ в 

ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“; 

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

енергия, връзки с потребителите“ на поделение „Електроразпределение“ в ДП 

„Национална компания „Железопътна инфраструктура“; 

 г-н Калоян Георгиев – главен експерт в отдел „Експлоатация“, поделение 

„Електроразпределение“ в ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“; 
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 г-жа Ирина Карагьозова – главен счетоводител на поделение 

„Електроразпределение“ в ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-1502 от 23.05.2022 г. 

относно утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по 

разпределителните мрежи на железопътния транспорт, считано от 01.07.2022 г. 

Докладът, изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, Елена 

Маринова, Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Радостина Методиева, Радослав Райков и 

Силвия Петрова, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 4 от Протокол № 

128/27.05.2022 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Станислав Тодоров: 

 Заявление за участие са направили няколко човека от „Национална компания 

„Железопътна инфраструктура“ през Skype. Нека да ги включим.  

 

Служител от КЕВР потърси представителите на ДП „Национална компания 

„Железопътна инфраструктура“ за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Александър Вецков – директор на поделение „Електроразпределение“ в ДП 

„Национална компания „Железопътна инфраструктура“: 

 Здравейте!  

 

 Станислав Тодоров: 

 Здравейте, г-н Вецков! Чуваме ли се? 

 

 Александър Вецков – директор на поделение „Електроразпределение“ в ДП 

„Национална компания „Железопътна инфраструктура“:  
 Чуваме се идеално!  

  

 Станислав Тодоров: 

Даваме Ви възможност на това заседание на Комисията да вземете отношение по 

предоставения Ви доклад за цените за новия ценови период за Вашето дружество. Може 

да вземете отношение сега.  

 

 Александър Вецков – директор на поделение „Електроразпределение“ в ДП 

„Национална компания „Железопътна инфраструктура“:  
Благодаря Ви! Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на Комисията, 

уважаеми членове на работната група, „Национална компания „Железопътна 

инфраструктура“, в лицето на поделение „Електроразпределение“, се запозна със 

съдържанието на доклада относно утвърждаване на цена за разпределение на тягова 

електроенергия, като нямаме забележки по доклада. Единствено имаме коментар, 

положителен, но относно корекцията с инфлационен индекс за предходния период. 

Смятаме това за коректна актуализация. Подготвили сме писмено становище по доклада 

и ще бъде внесено в срок. Това е! Благодаря Ви! 

 

 Станислав Тодоров: 

Благодаря! Вие сте първото дружество, което счита, че корекцията с инфлация е 

коректна. Колеги комисари, имате ли някакви коментари? Няма! Колеги от работната 

група? Няма. В такъв случай насрочвам срок за предоставяне на становища за днес, 

02.06.2022 г. до 16:00 часа. Насрочвам закрито заседание за приемане на проект на 

решение на 03.06.2022 г. от 14:00 часа. Насрочвам обществено обсъждане на 07.06.2022 

г. от 12:00 часа. Насрочвам закрито заседание за 01.07.2022 г. Благодаря Ви за взетото 
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участие. С това изчерпваме дневния ред и закривам третото открито заседание в 

днешния график.  

 

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 02.06.2022 г. за приемане на проект на решение 

относно утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по 

разпределителните мрежи на железопътния транспорт, считано от 01.07.2022 г. 

 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-13-147-2/27.05.2022 г. до ДП 

„Национална компания за железопътна инфраструктура“. 

2. Пълномощно на Александър Вецков, Галина Иванова, Калоян Георгиев и Ирина 

Карагьозова от Златин Крумов – генерален директор на ДП „Национална компания 

„Железопътна инфраструктура“.  
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                   СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ 

 (А. Йорданов) 

 

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

 (Б. Голубарев) 

 

 

       ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  

            ИСКРА СТАЙКОВА 
Протоколирал: 

 

 (Н. Косев - главен експерт) 

 

 
 


