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ПРОТОКОЛ
№ 256
София, 10.12.2015 година
Днес, 10.12.2015 г. от 13:38 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 и главният секретар Росица Тоткова (без
право на глас).
На заседанието присъства и членът на Комисията Валентин Петков от състав «ВиК».
На заседанието Е. Маринова – директор „Правна”, П. Младеновски – началник на
отдел „Цени и лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“ и експерти от КЕВР.
Заседанието се отразяваше от представители на средствата за масова информация.
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-13-147-3/08.12.2015
г. и изпраща представители. На заседанието се явиха:

г-н Стоян Стоянов - директор поделение „Електроразпределение“,
упълномощен от г-н Милчо Ламбрев – главен директор;

г-жа Галина Иванова – ръководите отдел;

г-жа Желяна Христова – главен юрисконсулт.
На откритото заседание беше разгледан доклад относно утвърждаване на цена за
разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на
железопътния транспорт, който е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 1
от протокол № 252/08.12.2015 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.
Председателят запита представителите на заявителя ДП „НКЖИ“ запознати ли
са с доклада и имат ли забележки по него.
С. Стоянов:
Докладът го приемаме. Всъщност ние може би сме единственото ЕРП, което
подаде заявление за намаляване на цената. Основната цел на това действие е да подобрим
бизнес климата в железопътния сектор, да дадем по-добри условия на превозвачите, като
се надяваме по този начин да привлечем още клиенти и да натоварим тази железопътна
инфраструктура, която трябва в бъдеще да се развива. Не може самоцелно да увеличаваме
цени и да искаме нещо, без да има някой, който да ползва услугата. Мисля, че докладът е
коректен, отразил е всички обстоятелства, които биха могли да бъдат отразени. Приемаме
доклада и очаквам след около шест месеца да видя ефекта от това действие, което не е
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малко като процентно намаление на цената.
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
И ние заедно с Вас ще очакваме да има положителен ефект, както Вие изразихте
надежда от това действие, което ще бъде финализирано с решение на регулатора.
Г-жа Иванова и г-жа Христова, имате ли да добавите нещо или това е становището
на целия екип?
Ж. Христова:
Подкрепяме изказването.
Председателят даде думата на работната група, изготвила доклада.
П. Младеновски:
Няма какво да добавим. Поддържаме предложената в доклада цена.
Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси към
представителите на дружеството.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси към представителите на
дружеството.
Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са
изяснени пълно и всестранно и на основание чл. 47, ал. 1 от Правилник за дейността на
КЕВР и на нейната администрация,
РЕШИ:
1. Насрочва закрито заседание на 11.12.2015 г. за приемане на проект на решение
относно утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по
разпределителните мрежи на железопътния транспорт.
2. На дружеството да се изпрати уведомление за взетото решение с препоръчано
писмо с обратна разписка.
Приложение:
1. Уведомително писмо на ДКЕВР с изх. № Е-13-147-3/08.12.2015 г.
2. Пълномощно на С. Стоянов от М. Ламбрев – главен директор
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. .................................................
(С. Тодорова)

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

2. .................................................
(А. Йорданов)
3. .................................................
(В. Владимиров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

4. ................................................
(Г. Златев)
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