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Р Е Ш Е Н И Е 

 
№ П-6 

от 04.11.2004 г. 

 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание, проведено на 04.11.2004 г., като разгледа доклад с вх. №  ДК-
302/03.11.2004 г. относно методика за определяне на допустимите размери на  
технологичните разходи на електрическа енергия при пренос и разпределение на  
електрическа енергия, установи следното: 
 
 Съгласно чл. 21, т. 16 от Закона за енергетиката Държавната комисия за енергийно 
регулиране има правомощие да приеме методика за определяне допустимите размери на  
технологичните разходи на електрическа енергия при пренос и разпределение на  
електрическа енергия. В изпълнение на цитираната по-горе законова разпоредба е 
изготвен проект на методика. С нея се регламентират методът за определяне на 
допустимите размери на технологичните разходи на електрическа енергия при преноса и 
разпределението й, както и периодите, за които ДКЕР определя допустимите размери на 
тези разходи. 

 При разработването на методиката е направен анализ на различни методи за 
определяне на технологичните разходи. В резултат на анализа ДКЕР приема за установено 
следното:  

- Технологичните разходи в мрежите зависят от квадрата на потоците на мощност. 
Товарите на потреблението се изменят в широки граници, което определя значителен 
диапазон на изменение на потоците на мощност и от там и на квадратичните разлики в 
технологичните разходи в дневен, месечен и сезонен разрез; 

- Поради случайния характер на физическите процеси технологичните разходи в 
сложните мрежи не може да бъдат определени по аналитичен начин;- За нуждите на 
ценовото регулиране представителният период на анализ на технологичните разходи е 
една година; 

- В европейската практика и стандартно прилаганите подходи за ценово 
регулиране за определянето на технологичните разходи се използват отчетените резултати 
от базисната година или предходния регулаторен период, което е регламентирано и в 
приетата от МС Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия (ПМС № 
35/20.02.2004 г.) 

- Отчетените технологични разходи за периоди по-кратки от една година се 
влияят както от потоците на мощност, така и от периодичността и продължителността на  
отчитане на средствата за търговско измерване при потребителите; 

- Отчетените месечни технологични разходи за преносното и 
електроразпределителните предприятия за последните 3 години имат сходни 
характеристики на отклонение спрямо съответните средногодишни технологични разходи 
с изключение на “Електроразпределение-Златни пясъци” АД.  

  
 В резултат на гореизложеното ДКЕР приема методиката за определяне на 

технологичните разходи  да се основава на:   
- отчитане на фактически достигнатото ниво на технологичните разходи от 

електропреносното предприятие и от всяко електроразпределително дружество; 
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 - възможностите за тяхното намаляване в резултат на реализиране на одобрените от 
ДКЕР инвестиции за електропреносното предприятие и за съответното 
електроразпределително дружество; 
 - сравнителен анализ с технологичните разходи в мрежи с подобни технически 
характеристики, графици на натоварване, потребена енергия и др., когато има такива 
данни. 
  

В съответствие с методиката ДКЕР определя за 2004 г.: 
- средногодишни технологични разходи за преносното предприятие и отделните 

електроразпределителни предприятия на базата на отчетени данни за последните три 
години; 

- единни месечни коефициенти на отклонение от средногодишните технологични 
разходи за преносното предприятие и за електроразпределителните предприятия, с 
изключение на “Електроразпределение-Златни пясъци” АД, на базата на най-голямото 
отчетено месечно отклонение в тези дружества. 
  
 Проектът на методика е съгласуван с електроенергийните дружества, 
осъществяващи пренос и разпределение на електрическа енергия.    
  

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, т. 16 от Закона за 
енергетиката, 

 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 
 1. Приема методика за определяне на допустимите размери на  
технологичните разходи на електрическа енергия при пренос и 
разпределение на  електрическа енергия (Приложение 1); 
 
 2. Определя средногодишни размери на технологичните разходи на 
електрическа енергия при пренос и разпределение на електрическа 
енергия за 2004 г. както следва: 
 2.1. за “Национална електрическа компания” ЕАД   2,84%; 
 2.2. за “Електроразпределение-Столично” ЕАД   18,35%; 
 2.3. за “Електроразпределение-София област” ЕАД   27,74%; 
 2.4. за “Електроразпределение-Пловдив” ЕАД   21,50%; 
 2.5. за “Електроразпределение-Стара Загора” ЕАД   19,27%; 
 2.6. за “Електроразпределение-Горна Оряховица” ЕАД   20,86%; 
 2.7. за “Електроразпределение-Плевен” ЕАД   20,50%; 
 2.8. за “Електроразпределение-Варна” ЕАД   20,74%; 
 2.9. за “Електроразпределение-Златни пясъци” АД   6,22%. 
 
 3. Определя месечни коефициенти на отклонение, които да се 
прилагат към определените по т. 2 допустими средногодишни размери 
на технологичните разходи при пренос и разпределение на  електрическа 
енергия за 2004 г., както следва: 
 3.1. за м. януари   1,38; 
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 3.2. за м. февруари   1,31; 
 3.3. за м. март   1,31; 
 3.4. за м. април   1,10; 
 3.5. за м. май   1,00; 
 3.6. за м. юни   1,00; 
 3.7. за м. юли   1,00; 
 3.8. за м. август   1,00; 
 3.9. за м. септември   1,00; 
 3.10. за м. октомври   1,10; 
 3.11. за м. ноември   1,25; 
 3.12. за м. декември   1,25. 
 
 Определените месечни коефициенти на отклонение не се прилагат 
за “Електроразпределение-Златни пясъци” АД. 
 

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 
(четиринадесет) дневен срок.  


