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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

София – 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 8 - 10, тел. 988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ ОУ- 6 от 19.04.2013 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 19.04.2013 г., като разгледа преписка № 

ПОУ-4 от 2012 г., образувана по заявление с вх. № E-13-41-54/17.09.2012 г., подадено 

от „Електроенергиен системен оператор” ЕАД за одобряване на Общи условия за 

достъп до електропреносната мрежа на производители на енергия от възобновяеми 

източници (ОУ) и доклад Е-Дк-49/24.01.2013 г. и след провеждане на открито 

заседание на 29.01.2013 г., установи следното:  

 

Със заявление с вх. № E-13-45-62/21.09.2012 г. „Електроенергиен системен 

оператор” ЕАД („ЕСО” ЕАД) е представило за одобряване „Общи условия на договор за 

достъп до електропреносната мрежа на производители на енергия от възобновяеми 

източници” (ОУ), на основание чл. 30, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми 

източници (ЗЕВИ) и чл. 96б, ал. 1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (НЛДЕ).  

В чл. 30, ал. 1 от ЗЕВИ е регламентирано правомощието на ДКЕВР да одобри 

общите условия, при които производителите на електрическа енергия от възобновяеми 

източници, чиито енергийни обекти са с обща инсталирана мощност над 30 kW сключват 

договор за достъп с оператора на преносната мрежа. 

Редът и условията за одобряването от ДКЕВР на общи условия за достъп до 

мрежите за пренос и разпределение на електрическа енергия, са регламентирани в Глава 

шеста, Раздел V “Общи условия за достъп до мрежите за пренос и разпределение на 

електрическа енергия“ от НЛДЕ. 

Към подаденото заявление са приложени следните документи, изискуеми съгласно 

действащата нормативна уредба, а именно: 

- копие от протокол от проведено на 10.08.2012 г. публичното обсъждане съгласно 

чл. 91, ал. 5 от НЛДЕ; 

- становища и бележки по проекта от „Българска ветроенергийна асоциация”, „Ей 

и Ес Гео Енерджи” ООД и „Калиакра Уинд Пауър”  АД, получени в срока за запознаване 

и в хода на публичното обсъждане на проекта съгласно чл. 91, ал. 7, т. във връзка с 96г, ал. 

2 т. 1 от НЛДЕ; 

- становище на „ЕСО” ЕАД по получените коментари и бележки в хода на 

публичното обсъждане на проекта на общите условия в съответствие с чл. 91, ал. 7, т. 2 

във връзка с 96г, ал. 2, т. 2 от НЛДЕ. Заявителят е взел предвид постъпилите становища от 

производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници и техните 

асоциации, както и мненията на участниците в общественото обсъждане, след тяхната 

преценка е отразил приетите предложения за промени в окончателния проект на общи 

условия. 

т. 2 от НЛДЕ; 

- решение на Съвета на директорите на „ЕСО” ЕАД от 14.09.2012 г., с което са 

приети Общи условия на договор за достъп до електропреносната мрежа на производител 

на енергия от възобновяеми източници, съгласно чл. 91, ал. 7, т. 3 във връзка с чл. 96г, ал. 

2, т. 3 от НЛДЕ; 

- окончателен проект на Общи условия на договор за достъп до електропреносната 

мрежа на производител на енергия от възобновяеми източници в изпълнение на чл. 91, ал. 

6 във връзка с чл. 96г. ал. 2 от НЛДЕ. 
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С писмо с изх. № Е-13-14-54/29.11.2012 г. на ДКЕВР е изискано от заявителя да 

представи допълнителни данни, свързани с процедурата по одобряване на проекта на 

общите условия. С писмо вх. № Е-13-41-54/07.12.2012 г. „ЕСО” ЕАД е представило 

доказателства, че са изпълнени разпоредбите на чл. 91 ал. 2 и 3 от НЛДЕ, а именно 

дружеството е публикувало проект на „Общи условия на договор за достъп до 

електропреносната мрежа на производител на енергия от възобновяеми източници” и 

покана до заинтересованите лица за публичното обсъждане на проекта. 

Допълнително, с писмо с изх. № Е-13-14-54/15.01.2013 г. на заявителя е указано да 

представи нов проект на общи условия, съобразен с нормативните изисквания. 
С писмо с вх. № Е-13-41-54/18.01.2013 г. „ЕСО” ЕАД е представило проект на 

„Общи условия на договорите за достъп до електропреносната мрежа, сключвани с 

производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници”. Извършеният 

подробен анализ на проекта на Общи условия е отразен в доклад,  публикуван на 

страницата на ДКЕВР в Интернет. 

На 29.01.2013 г. е проведено открито заседание на ДКЕВР, на което е разгледан 

докладът на работната група относно ПОУ-4/2012 г.  

С писмо с вх. № Е-13-41-11/08.02.2013 г. заявителят е представил коригиран проект 

на общи условия съобразно констатациите и предложенията на работната група.  

Във връзка с представения за одобрение в ДКЕВР проект на Общи условия след 

проведено открито заседание, на което бе разгледан докладът на работната група са 

постъпили следните становища: 

1. Становище с вх. № Е-13-45-62/06.02.2013 г. от „Ей и Ес Гео Енерджи ООД, 

становище с вх. № Е-13-45-62/11.02.2013 г. от „Асоциация на производителите на 

екологична енергия”:  

2. Становище с вх. № Е-13-15-62/08.02.2013 г. от Българо-японска асоциация за 

вятърна и фотоволтаична енергия, Становище с вх. № Е-13-15-62/08.02.2013 г. от „Уинд 

Форс  БГ”ЕООД, Становище с вх. № Е-13-15-62/08.02.2013 г. от „Йоана”ЕООД, 

Становище с вх. № Е-13-15-62/08.02.2013 г. от „Българска Асоциация за вятърна енергия”, 

Становище вх. № Е-13-45-62/08.02.2013 г. от „Калиакра Уинд Пауър” АД; 

3. Становище с вх. №Е-12-00-53/07.02.2013 г. от „Хелиос” ООД; 

4. Становище с вх. №Е-12-00-51/07.02.2013 г. от „ЕВН Каварна” ЕООД. 

След запознаване и анализ на горепосочените писмени становища  във връзка с 

представения от заявителя проект на Общи условия и с оглед преценка за неговото 

съответствие със ЗЕВИ и подзаконовите актове по прилагането му, с писмо с изх. № Е-13-

41-11/26.03.2013 г. ДКЕВР е уведомила „ЕСО” ЕАД за становищата на „Ей и Ес Гео 

Енерджи ООД, „Асоциация на производителите на екологична енергия”, „ЕВН Каварна” 

ЕООД и на „Хелиос” ООД, в които се съдържат законосъобразни предложения за 

изменение на проекта на ОУ, както следва: 

1. Чл. 23, ал. 4 да се измени така:  

„(4) При непостигане на съгласие, спорът се разрешава съобразно българското 

законодателство.”; 

2. Навсякъде в проекта на Общи на условия изразът „този договор” да се замени с 

„настоящите Общи условия”; 

3. Чл. 34, ал. 1 да се измени така:  

„(1) При забавено изпълнение на парични задължения по тези ОУ, неизправната 

страна дължи на изправната обезщетение за забава в размер на законната лихва върху 

стойността на просроченото плащане за всеки ден на забавата до деня на реално 

изплащане на дължимата сума.” 

С писмо с вх. № Е-13-41-11/28.03.2013 г. „ЕСО” ЕАД е представило коригиран 

проект на Общи условия, съобразен с направените предложения, описани по-горе. 

Заявителят е приел и предложението на „ЕВН Каварна” ЕООД касаещо влизането в сила 

на Общите условия в разпоредбата на чл. 2, ал. 1, а именно: 

 „(1) Тези ОУ пораждат действие между страните от датата на одобряването им от 

ДКЕВР.”. 
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Предложеният проект на „Общи условия за достъп до електропреносната мрежа на 

производители на електрическа енергия от възобновяеми източници” съответства на ЗЕВИ 

и подзаконовите актове по неговото прилагане. 

 

Предвид гореизложеното, Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране счита, че са налице законовите изисквания за одобряване на 

предложените от „ЕСО” ЕАД “Общи условия за достъп до електропреносната мрежа 

на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници”, поради 

което на основание чл. 30, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници и 

чл. 139, ал. 2, т. 1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката 

 

Р Е Ш И : 

 

1. Одобрява предложените с вх. № Е-13-41-11/28.03.2013 г. от 

„Електроенергиен системен оператор”ЕАД “Общи условия за достъп до 

електропреносната мрежа на производители на електрическа енергия от 

възобновяеми източници” приложение към това решение, които стават приложение 

неразделна част от лицензия № Л-221-17/28.12.2006 г. за дейността „управление на 

електроенергийната система”. 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                     (Евгения Харитонова) 

 

                                                        ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                                                                                          (Емилия Савева) 


