
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

относно 
обществено обсъждане на промени в Наредба №  6 за присъединяване на производители и клиенти 

на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи, 
29.08.2016, КЕВР 

 
На 29.08.16 КЕВР проведе обществено обсъждане на  Проект за изменение и допълнение   на  
Наредба 6 от 24.02.2014г.  (обн. ДВ, бр. 31 от 04.04.2014 г.), за присъединяване на производители и 
клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи.  

Контекст  

Изменението е инициирано от  МФ, във връзка с изпълнение на  РМС № 411 от 19.05.2016 г. за 
приемане на План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, 
възпрепятстващи нарастването на инвестициите, утвърдени с РМС № 617 от 12.08.2015 г. Основната 
декларирана цел на нормативните промени  е постигане на предвидимост и яснота в целия 
инвестиционен процес по присъединяване на обекти към електропреносната и  
електроразпределителната мрежи.  

Предлагат се следните съкращения на срокове:  

1. При присъединяване на обекти на клиенти на електрическа енергия към електрическите 
мрежи:  

a. срокът, в който мрежовият оператор е длъжен да изготви и предложи на клиента 
проект на предварителен договор с условия за присъединяване, се намалява от 30 
дни на 25 дни ( чл. 12, ал.2); 

b. срокът, в който, след сключване на предварителен договор, мрежовият оператор е 
длъжен да съгласува представените от клиента  части от работните проекти на 
електрическите уредби и съоръжения от присъединявания обект, се намалява от 15 дни 
на 7 работни дни (чл. 13 ал. 3);  

c. срокът, в който, при проектиране на електрическите съоръжения след сключване на 
договор за присъединяване, мрежовият оператор съгласува работните проекти за 
електрическите уредби и инсталации на присъединявания обект в обем, достатъчен за 
доказване изпълнението на условията за присъединяване, се намалява  от 15 дни на  7 
работни дни (чл. 21, ал. 11). 
 

2. При присъединяване на обекти на производители на електрическа енергия към електрическите 
мрежи: 

a. срокът, в който операторът на преносната мрежа съгласува условията за  
присъединяване на ЕЦ  към електроразпределителните мрежи средно напрежение и 
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сключва предварителен договор, се намалява от 30 календарни дни на 25 дни (чл. 53, 
ал. 3); 

b. срокът, в който мрежовият оператор изготвя и предлага проект на предварителен 
договор за присъединяване на електрическата централа, се намалява от 30 дни на 25 
дни от датата на постъпване на искането за сключване на предварителен договор (чл. 58, 
ал.2).  
 

3. При присъединяване на обекти на оператори на  разпределителните мрежи към преносната 
мрежа: 

a. срокът, в който мрежовият оператор изготвя и предлага проект на предварителен 
договор за присъединяване на електрическата централа, се намалява от  30 дни на 25 
дни от датата на постъпване на искането за сключване на предварителен договор 
(чл.109. ал. 1). 

 
Обсъждане 

В обсъждането на предлаганите нормативни промени участваха представители на МЕ, ЕСО, БФИЕК, 
ЧЕЗ, Енерго Про, ЕВН, Българска соларна асоциация, Движение „Граждански контрол“. 

ЕСО изрази опасение, че предложените съкратени срокове създават предпоставки за влошаване 
качеството на услугата. ЕСО присъединява обекти не само на средно напрежение, като всяко 
присъединяване е свързано с анализ на влиянието върху ЕЕС, включващ изчисления и моделиране на 
преносната мрежа. Предложи да се диференцират различните видове присъединяване, например по 
ниво на напрежение, сложност на присъединяване, като се приемат  различни срокове в зависимост 
от необходимостта от проучване. Съкращаването на сроковете за разглеждане на проектите също 
може да има негативен ефект – всеки конкретен случай е свързан с голям обем документация, 
проектите няма да могат да се разглеждат в дълбочина. Като цяло, ЕСО счита, че намаляването на 
сроковете ще се отрази негативно на услугата. Ще представи писмено становище в установения 2-
седмичен срок 

ЧЕЗ напомни за внесено писмено становище. Няма проблем със съкрашаването на срока за 
подготовка на предвартелен договор от 30 до 25 дни. Подкрепи коментарите на ЕСО относно 
особеностите на процеса на съгласуване. Подчерта, че е оператор на най-голяма по площ територия, 
само пратките с предварителните договори изискват поне 2 дни за доставяне, следват заверки, 
запознаване, съгласуване – съответно, намаляването на сроковете за съгласуване от 15 на 7 дни е 
твърде драстично,  предлага срокът да е 10 дни.  Информира, че по РМС 617/2015 ЧЕЗ участва в 
работна група към  МЕ и е представила предложение за оптимизация на инвестиционния процес. 

ЕВН  също отбеляза своето участие в хода на изпълнението на РМС 617/2015, като изрази 
разочарование, че  направените в този контекст предложения не са  отчетени.  Присъедини се към 
забележките на ЕСО и напомни, че е дала предложения и при предишното разглеждане на 
Наредбата. Ще внесе писмено становище.  



 

 

 

Енерго Про приветства предложените изменения, тъй като те са в полза на потребителите. 
Информира, че исканията за присъединяване се увеличават непрекъснато, само през последния 
месец са сключени  386 предварителни договора. При тези обеми и 20%-ни съкращения на 
сроковете, за спазването им ще е необходимо назначаването на нови хора. Това ще се включи в 
признатите разходи и ще доведе до представяне на по-високи ценови предложения. По отношение 
на чл. 52 бе подчертано, че сроковете не са съгласувани с ЕСО. През м. февруари са представили 
коментари по практическото прилагане на Наредбата.   

Председателят на КЕВР поиска направените в рамките на предишно обсуждане редложения да се 
входират отново, за да се разгледат от работната група.  

БФИЕК подкрепи  скъсяването на сроковете като положителен сигнал към бизнеса в България. Настоя 
всички срокове да се съгласуват, така че качеството на услугата да не бъде повлияно.  

Българската соларна асоциация приветства по принцип по-кратките срокове, но подчерта, че те 
няма да насърчат бизнеса в България и няма да резултират в нарастване на инвестициите. Сред 
основните пречки за бизнеса отбеляза ниската ефективност на  арбитражната процедура на КЕВР. 
Информира, че  насочена към КЕВР  жалба  на БСА чака отговор вече 8 месеца, в нарушение на ЗЕ 
предвиждащ отговор в рамките на 2 месеца. Подчерта, че разглеждането на жалбите на физическите 
и юридическите лица трябва да се осъществява от отделни екипи на КЕВР. Друга област, в която 
бизнесът е необходимо  да бъде облекчен, е процедурата за малки инсталации, която в 
действителност отнема не по-малко от 4 месеца. Наредба 6 е основен нормативен акт за този бизнес, 
и също така е най-голям проблем и най-голяма пречка за инвестициите. БСА подчерта, че ЕРП 
използват всички слабости на Наредбата, за да възпрепятстват присъединяването на малки 
инсталации. Комуникацията по Наредбата не е премислена, няма санкции за неспазване на срокове, 
а между ЕРП и НЕK изобщо няма установени срокове за съгласуване. Резултатът е безкрайно 
протакане - за пример бе посочена преписка за централа 60 KW между Енерго Про и НЕК, която  
продължава вече 3 години. БСА е подала редица жалби (10 само за последната година) в КЕВР и 
парламентарната Комисия за контрол на дейността на КЕВР, но реакция няма. В заключение, БСА 
изрази надежда за по-широко разглеждане на Наредбата и установените проблеми.  

Председателят на КЕВР отбеляза сериозното разминаване между позициите на ЕРП и БСА. По 
отношение на диференцираното разглеждане на жалбите на физическите и юридическите лица, 
подчерта че предложение на КЕВР за назначаване на допълнителни експерти е било отхвърлено от 
Народното събрание. Поиска БСА да предостави списък с жалби, просрочени с над 2 месеца.Относно 
измененията на Наредба 6 подчерта, че сега изпълнява решение на МС относно сроковете, като 
същевременно работна група  на КЕВР обсъжда много  по-сериозни изменения на нормативния акт.  

Движение „Граждански контрол“ настоя докладът на работната група  да се преработи и 
приемането на измененията да се отложи до отстраняване на пропуските. Реалността е, че 
процедурите по присъединяване отнемат до 90 дни порад неспазване на срокове от страна на ЕРП. 



 

 

 

Няма санкции за неспазване на сроковете и загубите на инвеститорите не се възстановяват. Ще 
представи писмено становище.   

Председателят на КЕВР подчерта, че законово установеният срок за обсъждане е достатъчен и 
приемането няма да се отлага. Окончателните решения по предлаганите промени на Наредба 6 ще 
бъдат приети от КЕВР на закрито заседание на 19.09.2016. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Предлагани изменения в текста на Наредба 6  

 
 
 
 

 
 
Красимира Пищухина 
Изпълнителен директор 
АСЕП 
  

 

София, 01.09.2016г.  



 

 

 

 

П Р И Л О Ж Е Н И Е  

Ч А С Т  В Т О Р А  

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА КЛИЕНТИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ 

МРЕЖИ 

Глава втора 

РЕД ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА КЛИЕНТИ 

Раздел III 

Ред за сключване на предварителен договор и на договор за присъединяване 

Чл. 12. (1) Съответният мрежови оператор изготвя и предлага на лицата по чл. 4, ал. 2: 
1. проект на предварителен договор за присъединяване, включващ условията за присъединяване, 

когато тези лица са възложители на обекти, които се изграждат или преустройват по реда на ЗУТ; 
2. писмено становище за условията за присъединяване – във всички останали случаи. 
(2) Срокът за изпълнение на задължението по ал. 1 е 30дни  25 дни, считано от датата на постъпване 

на искането за проучване, с изключение на случаите по чл. 4, ал. 1, т. 8. 
 
Чл. 13. (1) След сключване на предварителен договор клиентът подава за съгласуване работен проект 

част архитектурна и част електрически уредби и инсталации до границата на собственост. 

(2) Когато в предварителния договор е предвидено присъединителните съоръжения да бъдат 

изградени по реда на чл. 21, ал. 5, клиентът предоставя за съгласуване работни проекти за 

присъединителните съоръжения. 

(3) Мрежовият оператор съгласува представените части от работните проекти на електрическите 

уредби и съоръжения от присъединявания обект. Срокът за съгласуване е 15 дни 7 работни дни, а при 

необходимост от съгласуване с оператор, който не е страна по предварителния договор, срокът се 

удължава със срока на необходимото съгласуване, но не повече от 30 дни от представяне на проектите. 

Раздел V 

Проектиране и изграждане на електрическите съоръжения 

Чл. 21. (1) След сключване на договор за присъединяване съответният мрежови оператор изготвя и 
съгласува работните проекти за изграждане на съоръженията за присъединяване на обекта, за които е 
отговорен съгласно сключения договор, за своя сметка. 

(11) Съответният мрежови оператор съгласува работните проекти за електрическите уредби и 
инсталации на присъединявания обект в обем, достатъчен за доказване изпълнението на условията за 
присъединяване. Срокът за съгласуване е 15 дни 7 работни дни, а при необходимост от съгласуване с 
оператор, който не е страна по предварителния договор, срокът се удължава със срока на необходимото 
съгласуване, но не повече от 30 дни от представяне на проектите. 



 

 

 

ЧАСТ ТРЕТА  

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ 

МРЕЖИ 

Глава четвърта 

РЕД ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ МРЕЖИ ИЗВЪН ТЕЗИ, 

УРЕДЕНИ ПО ЗЕВИ 

Раздел I 

Искане за проучване за присъединяване и условия за присъединяване 

Чл. 53. (1) Мрежовият оператор определя условията за присъединяване на електрическата централа 

към съответната електрическа мрежа. 

(2) Операторите на разпределителни мрежи съгласуват с оператора на преносна мрежа условията за 

присъединяване на електрическа централа към разпределителната мрежа средно напрежение. 

(3) Операторът на преносната мрежа съгласува условията за присъединяване на електрическата 

централа към електроразпределителната мрежа средно напрежение и сключва предварителен договор 

за присъединяване в срок от 30 календарни дни.25 дни. 

Раздел II 

Ред за сключване на предварителен договор и на договор за присъединяване 

Чл. 58. (1) Лицето, получило становище за присъединяване, подава до мрежовия оператор искане за 

изготвяне на предварителен договор за присъединяване на електрическата централа, към което прилага 

съответните документи, в случаите на промяна на заявените при подаване на искането за проучване 

обстоятелства.  

(2) Мрежовият оператор изготвя и предлага проект на предварителен договор за присъединяване на 

електрическата централа, включващ техническите изисквания по чл. 74, на лицето, подало искане по ал. 

1, или на лицето по чл. 49 в срок до 30 дни 25 дни от датата на постъпване на искането за сключване на 

предварителен договор. 

Ч А СТ  ЧЕТ ВЪ РТА  

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА ОПЕРАТОРИ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ КЪМ ПРЕНОСНАТА 

МРЕЖА 

Раздел III 

Ред за сключване на предварителен договор и договор за присъединяване 

Чл. 109. (1) Операторът на преносната мрежа изготвя и предлага на оператора на 

разпределителната мрежа проект на предварителен договор за условията за присъединяване в срок от 

30 дни 25 дни считано от датата на постъпване на искането за проучване. 

 

 


