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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Р - 124 

от 18.10.2010 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание, проведено на 18.10.2010 г., като разгледа доклад с вх. № Е-

Дк-387 от 13.10.2010г., във връзка с подадено заявление с вх. № Е-13-45-189/04.10.2010 г. 

от “Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ” АД за даване на разрешение за извеждане от 

експлоатация на трафопост, установи следното: 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е издала на “Е.ОН 

БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ” АД Лицензия № Л-138-07/13.08.2004 г. за извършване на дейността 

“разпределение на електрическа енергия” на територията на област Варна с изключение на 

територията на к.к. “Златни пясъци”, област Добрич, област Шумен, област Търговище, 

област Велико Търново, област Русе, област Габрово, област Разград и област Силистра за 

срок от 35 години. 

 В ДКЕВР е постъпило писмо от “Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ” АД с вх. № Е-13-45-

189/04.10.2010 г. с искане за разрешение за извеждане от експлоатация на МТП „Център”, с. 

Желъд, общ. Смядово, обл. Шумен, собственост на “Е.ОН България Мрежи” АД. В 

електроразпределителното дружество е подписан договор № П-Ш10-59-22.06.2010-П-Ш10-

179-23.08.2010, за присъединяване на обект чрез изграждане на нов трафопост тип БКТП, в 

непосредствена близост до съществуващия МТП. Потребителите на електрическа енергия 

присъединени към МТП „Център”, ще бъдат захранени с прехвърляне към новия трафопост.  

Съществуващият трафопост 20/0,4 kV “Център” е тип мачта и е със следното 

оборудване: желязорешетъчен стълб, главно разпределително табло ниско напрежение на 

МТП, трансформатор - 100 kVА и проводник тип АС-70 с дължина – 79 м.  

За извеждане от експлоатация на елементи от мрежата, на основание чл. 45, т.7 от 

Закона за енергетиката (ЗЕ), чл. 49, т.6 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката и т. 3.13.4. от лицензия № Л-138-07/13.08.2004 г. за извършване на дейността 

“разпределение на електрическа енергия”, издадена на “Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ” АД, се 

изисква решение на комисията. 

Извеждането от експлоатация на съществуващия трафопост МТП „Център” е 

свързано с подписан договор № П-Ш10-59-22.06.2010-П-Ш10-179-23.08.2010, съгласно реда 

и условията на чл.10 от Наредба № 6. 

Новият трафопост, тип БКТП 20/0,4 kV с осигурен достъп и лице към пътна регулация 

ще бъде изграден със следното оборудване: КРУ с мощностни разединители–SF6 на страна 

Ср. Н, един брой трансформаторна килия с габарити за трансформатор 1000 kVA, оборудван 

с КРУ, съществуващ трансформатор 250 kVА и табло НН.  

Трафопостът ще е с по-добри технически характеристики, което гарантира сигурност 

и непрекъснатост на доставките на електрическа енергия на съществуващите потребители. 

 

 



 Предвид гореизложеното и на основание чл. 45, т. 7 от Закона за енергетиката, т. 

3.13.4 от лицензия No Л-138-07/13.08.2004 г. за осъществяване на дейността 

„разпределение на електрическа енергия”, издадена на “Е.ОН България Мрежи” АД,  

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 

 
1. Разрешава на „Е.ОН България Мрежи” АД, след реконструкция на 

съществуващите мрежи ниско и средно напрежение и извършване на присъединяването 

на съществуващите потребители, да изведе от експлоатация трафопост с диспечерско 

наименование МТП „Център” 

 

2. Указва на „Е.ОН България Мрежи” АД в 14-дневен срок от въвеждането в 

експлоатация на новия трафопост да представи в ДКЕВР доказателства за въвеждането 

му. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

/Ангел Семерджиев/ 

 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

/Емилия Савева/  


