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И З В Л Е Ч Е Н И Е  О Т  П Р О Т О К О Л 
 

 № 94 
 

София, 22. 08. 2005 г. 
 

 
 Днес, 22.08.2005 г. от 11:00 ч. се проведе закрито заседание на Държавната комисия за 
енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), ръководено от председателя проф. дтн инж. К. 
Шушулов. 

Присъстваха заместник-председателите И. Томанов и Л. Далакчиев, членовете на 
комисията Св. Тодорова, T. Гьорчев, Д. Добрева, А. Семерджиев, К. Козаров, О.Малчев и за 
главен секретар - М. Димитров, директор “Топлоенергетика”. 

Отсъстваха В. Влъчков и З. Морарова - членове на комисията и гл. секретар А. Илиева 
– поради редовен отпуск. 

На заседанието като докладчици по съответните точки от дневния ред присъстваха и 
директорите А. Тонева – дирекция “ИАРП”, К. Балачев – дирекция “Газоснабдяване”, В. 
Кутинчев – дирекция “Електроенергетика”, С. Григорова – дирекция “АФИО и МС”, М. 
Манолова – за дирекция “Правна” и членове на работни групи. 

Установено бе, че няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече 
при следния 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

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

 
 

8. Доклад за удължаване срока на действие на т.2 и т.3 от Решение № П-6/04.11.2004 
г. на ДКЕР. 

       Докладва: В. Кутинчев 
  

.......................................... 
  
 
По т. 8. членовете на комисията обсъдиха доклад на директор “Електроенергетика” 

относно удължаване срока на действие на т.2 и т.3 от Решение № П-6/04.11.2004 г. на ДКЕР. 
След приключване на обсъжданията, ДКЕВР прие за установено следното: 

Съгласно чл. 21, т. 16 от Закона за енергетиката ДКЕВР определя допустимите 
размери на технологични разходи на електрическа енергия при производство, пренос и 
разпределение на електрическа енергия, при производство и пренос на топлинна енергия и 
при пренос, разпределение и съхранение на природен газ съгласно методика, приета от 
комисията. 

Съгласно т. 7 от методиката, приета с решение на ДКЕР № П-6/04.11.2004 г., т.1, 
комисията е определила за 2004 г. средногодишни размери на технологичните разходи на 
електрическа енергия при пренос и разпределение на електрическа енергия и месечни 
коефициенти на отклонение, които да се прилагат към определените допустими 
средногодишни размери на технологичните разходи при пренос и разпределение на 
електрическа енергия. 
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Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 21, т. 16 от Закона за енергетиката, 
ДКЕВР  

 
Р Е Ш И: 

 
1. Определените с т. 2 на решение на ДКЕР № П-6/04.11.2004 г. средногодишни 

размери на технологичните разходи при пренос и разпределение на електрическа енергия да 
важат за 2005 г.  

 
2. Определените с т. 3 на решение на ДКЕР № П-6/04.11.2004 г. месечни коефициенти 

на отклонение от допустимите средногодишни размери на технологичните разходи при 
пренос и разпределение на електрическа енергия да важат за 2005 г. 
 

 
 
 
 
 


