_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ
№ 221
София, 14.11.2018 година

Днес, 14.11.2018 г. от 10:14 ч. се проведе закрито 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, Ремзи Осман,
Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова и главният
секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, 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.
А. Йорданов каза, че има процедурно предложение: на заседанието да присъства
поне един представител на дирекция „Правна“, който е част от работната група.
И. Иванов каза, че е необходимо в залата да присъства представител на дирекция
„Правна“. В изготвянето на доклада са участвали Силвия Петрова, Радостина Методиева,
Радослав Райков.
Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма
други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което
протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад № Е-Дк-981 от 09.11.2018 г. и проект на решение относно прекратяване
на административното производство, образувано по заявление с вх. № Е-13-147-3 от
09.10.2018 г. на Държавно предприятие „Национална компания Железопътна
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инфраструктура“ за утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа
енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт.
Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, Юлиан
Стоянов, Петя Андонова, Радостина Методиева, Силвия Петрова, Радослав Райков

По т.1. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-981 от 09.11.2018 г.,
установи следното:
Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР) заявление с вх. № Е-13-147-3 от 09.10.2018 г. на
държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ (ДП
„НКЖИ“) за утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по
разпределителните мрежи на железопътния транспорт на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във
връзка с чл. 30, ал. 1, т. 15 от Закона за енергетиката и чл. 2, ал. 1, т. 7 от Наредба № 1 от
14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия.
След преглед на заявлението за съответствието му с изискванията на закона и
на подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, се установи следното:
С Решение № Ц-49 от 30.12.2015 г. КЕВР е утвърдила на ДП „НКЖИ“, считано от
01.01.2016 г.:
1. Приложим метод за регулиране „горна граница на приходи“;
2. Продължителност на втория регулаторен период – 3 години;
3. Цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните
мрежи на железопътния транспорт за първата ценова година от втория регулаторен
период в размер на 0,14673 лв./kWh, без ДДС, при необходими годишни приходи – 40 235
хил. лв. и пренесена електрическа енергия – 274 211 MWh.
С Преходните и заключителни разпоредби към Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (обн.
ДВ, бр. 52 от 22.06.2018 г.) е създаден § 32, съгласно ал. 1 на който регулаторният период
на енергийните предприятия, който изтича преди, съответно след 30.06.2018 г., се
удължава до 30.06.2019 г. Следователно по силата на тази разпоредба утвърдената на ДП
„НКЖИ“ с Решение № Ц-49 от 30.12.2015 г. на КЕВР цена за разпределение на тягова
електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт се прилага
до 30.06.2019 г., съответно до тази дата се удължава и продължителността на втория
регулаторен период на енергийното предприятие. Наличието на влязъл в сила акт със
същия предмет и страни, чието действие е до 30.06.2019 г., се явява пречка за разглеждане
на искането на дружеството за утвърждаване на цена и продължителност на нов (трети)
регулаторен период, считано от 01.01.2019 г. (чл. 27, ал. 2, т. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс).
Изказвания по т.1.:
Докладва П. Младеновски. Административното производство е образувано по
постъпило заявление от държавно предприятие „Национална компания Железопътна
инфраструктура“ от 09.10.2018 г. След преглед на заявлението за съответствието му с
изискванията на закона и на подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, е
установено следното:
С решение от 30.12.2015 г., считано от 01.01.2016 г., на дружеството е утвърден:
1. Приложим метод за регулиране „горна граница на приходи“;
2. Продължителност на втория регулаторен период – 3 години;
3. Цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните
мрежи на железопътния транспорт в размер на 0,14673 лв./kWh.
С Преходните и заключителни разпоредби към Наредба за изменение и допълнение
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на Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия (обн. на 22.06.2018 г.) е
създаден § 32, съгласно ал. 1 на който регулаторният период на енергийните предприятия,
който изтича преди, съответно след 30.06.2018 г., се удължава до 30.06.2019 г.
Следователно по силата на тази разпоредба утвърдената на ДП „НКЖИ“ с Решение № Ц49 от 2015 г. цена за разпределение на тягова електрическа енергия се удължава, както и
продължителността на втория регулаторен период на енергийното предприятие.
Наличието на влязъл в сила акт със същия предмет и страни, чието действие е до
30.06.2019 г., се явява пречка за разглеждане на искането на дружеството за утвърждаване
на цена и продължителност на нов (трети) регулаторен период, считано от 01.01.2019 г.
(по аргумент от чл. 27, ал. 2, т. 1 от Административнопроцесуалния кодекс). Предвид
гореизложеното и на основание чл. 27, ал. 2, т. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
във връзка с § 32 от Преходните и заключителни разпоредби към Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата
енергия (обн. ДВ, бр. 52 от 22.06.2018 г.), работната група предлага на Комисията да вземе
следните решения:
1. Да приеме доклада на работната група;
2. Да прекрати административното производство, образувано по заявление с вх.
№ Е-13-147-3 от 09.10.2018 г. на държавно предприятие „Национална компания
Железопътна инфраструктура“.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 27, ал. 2, т. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс във връзка с § 32 от Преходните и заключителни
разпоредби към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за
регулиране на цените на електрическата енергия (обн. ДВ, бр. 52 от 22.06.2018 г.)
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Прекратява административното производство, образувано по заявление с вх. № Е13-147-3 от 09.10.2018 г. на държавно предприятие „Национална компания Железопътна
инфраструктура“.
В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова –
за, Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев –
за, Евгения Харитонова – за), от които четири гласа (Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в
енергетиката.
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Приложения:
1. Доклад № Е-Дк-981 от 09.11.2018 г. и Решение на КЕВР № ПП-2 от 14.11.2018 г.
относно прекратяване на административното производство, образувано по заявление с вх.
№ Е-13-147-3 от 09.10.2018 г. на Държавно предприятие „Национална компания
Железопътна инфраструктура“ за утвърждаване на цена за разпределение на тягова
електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Р. Осман)
.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Г. Златев)
.................................................
(Е. Харитонова)

Протоколирал:
(Н. Косев - главен експерт)
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