
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

РЕШЕНИЕ  

№ ТР-002 от  01.11. 2007г. 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

на закрито заседание  на 01.11.2007г., след разглеждане на доклад с вх. № Е-ДК-
386/30.10.2007г. относно определяне на средногодишните размери на технологичните 
разходи на електрическа енергия при пренос и разпределение за 2007г., установи 
следното: 

Съгласно чл. 21, т. 16 от Закона за енергетиката (ЗЕ), Държавната комисия за 
енергийно и водно регулиране (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 или указания, приети от 
комисията. 

Съгласно т. 7 от Методиката за определяне на допустимите размери на 
технологичните разходи на електрическа енергия при пренос и разпределение на 
електрическа енергия, приета с решение № П-6/04.11.2004г., т. 1 на ДКЕВР, за целите на 
ценообразуването комисията определя средногодишни технологични разходи за 2004г. и 
за следващия регулаторен период за отделните енергийни предприятия. 

С решение № П-6/04.11.2004г., т. 2 и т. 3 комисията е определила за 2004г. 
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. 

С протоколно решение № 94/22.08.2005г., т. 8 ДКЕВР е определила 
средногодишните размери на технологичните разходи на електрическа енергия при пренос 
и разпределение на електрическа енергия, и месечните коефициенти на отклонение от 
допустимите средногодишни размери на технологичните разходи при пренос и 
разпределение на електрическа енергия, определени с решение № П-6/04.11.2004г., т. 2 и 
т. 3 да важат за 2005г. 

Съгласно т. 28, б. "а" от Указанията на ДКЕВР за образуване на цените на 
електрическата енергия на електроразпределителните дружества при регулиране чрез горна 
граница на приходите, приети с протоколно решение № 34/02.06.2004г., за първия 
регулаторен период (от 01.01.2005г. до 31.12.2007г.) технологичните разходи за 
разпределение са равни на тези, които са включени в цените на дребно в сила от 
01.07.2003г. 

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



ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

РЕШИ :  

I. Определя средногодишни размери на технологичните разходи при пренос и 
разпределение на електрическа енергия за 2007г., както следва: 

 

Дружество технологичен разход, % 
“Национална електрическа компания” ЕАД 2,31 
“Електроразпределение Столично” АД 18,35 
“Електроразпределение София област” АД 27,74 
“Електроразпределение Плевен” АД 20,50 
“Електроразпределение - Столично” АД (след 
преобразуване) 

21,52 

“ЕВН България Електроразпределение” АД 20,51 
“Е.оН България Мрежи” АД 20,80 
“ЕРП Златни пясъци” АД 6,22 

 

П. Определя месечни коефициенти на отклонение, които да се прилагат към 
определените по т. I допустими средногодишни размери на технологичните разходи при 
пренос и разпределение на електрическа енергия за 2007г., както следва: 

- за м. януари 1,38; 
- за м. февруари 1,31; 
- за м. март 1,31; 
- за м. април 1,10; 
- за м. май 1,00; 
- за м. юни 1,00; 
- за м. юли 1,00; 
- за м. август 1,00; 
- за м. септември 1,00; 
- за м. октомври 1,10; 
- за м. ноември 1,25; 
- за м. декември 1,25. 

Определените месечни коефициенти на отклонение не се прилагат за "ЕРП 
Златни пясъци" АД. 

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

 


