
  

 

ПРОЕКТ 
 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за 

присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към 

преносната или към разпределителните електрически мрежи (обн., ДВ, бр. 31 от 

4.04.2014 г., изм. и доп., бр. 36 от 13.05.2016 г., изм., бр. 77 от 4.10.2016 г.) 

 

§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова ал. 2: 

„ (2) В случаите по чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 искането може да бъде подадено по реда 

на наредбата по чл. 116, ал. 7 от ЗЕ или по реда на чл. 140а от ЗУТ.“. 

2. Съществуващите алинеи 2, 3, 4 и 5 стават съответно алинеи 3, 4, 5 и 6. 

 

§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 след думите „мрежови оператор“ се поставя запетая и се добавя изразът „с 

изключение на случаите, когато е подадено по реда на 140а от ЗУТ.“; 

2. В ал. 2, т. 1 след израза „в случаите по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 и 7“ се поставя запетая и се 

добавя изразът „с изключение на случаите по 140а от ЗУТ;“; 

3. В ал. 3 изразът „по чл. 4, ал. 2“ се заменя с израза „по чл. 4, ал. 3“. 

 

§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 изразът „по чл. 4“ се заменя с израза „по чл. 4, ал. 1“; 

2. В ал. 4 изразът „по чл. 4, ал. 2“ се заменя с израза „по чл. 4, ал. 3“. 

 

§ 4. В чл. 7, ал. 3 изразът „30 дни“ се заменя с израза „7 дни“. 

 

§ 5. В чл. 8, ал. 2 изразът „14 дни“ се заменя с израза „7 дни“. 

 

§ 6. В чл. 10, ал. 4 думата „предлага“ се заменя с думата „посочва“, а изразът 

„предварителния договор“ се заменя с израза „становището за условията“. 

 

§ 7. В чл. 11, ал. 3 след думата „обекта“ се добавя изразът „с изключение на случаите 

по чл. 140а от ЗУТ,“. 

 

§ 8. В част втора, глава втора, заглавието на раздел III се изменя така: 

„Ред за сключване на договор за присъединяване“ 

 

§ 9. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Съответният мрежови оператор изготвя и предлага на лицата по чл. 4, ал. 3 

становище за условията за присъединяване.“. 

2. В ал. 2 изразът „25 дни“ се заменя с израза „14 дни“, а след думата „проучване“ се 

добавя изразът „по чл. 4, ал. 1“. 

3. В ал. 6 изразът „предварителен договор“ се заменя с израза „становище за 

условията за присъединяване“. 

4. Алинея 7 се изменя така: 
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„(7) Условия за присъединяване, издадени по реда на наредбата по чл. 116, ал. 7 от ЗЕ 

могат да се обжалват при условията и по реда на чл. 22 ЗЕ.“ 

 

§ 10. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 изразът „сключване на предварителен договор“ се заменя с израза „издаване 

на становище за условията за присъединяване“, а след думата „подава“ се добавя изразът 

„до мрежовия оператор“. 

2. Създава се нова ал. 2: 

„(2) В случаите на чл. 4, ал. 2 се прилага реда на чл. 140а от ЗУТ.“. 

3. Съществуващата ал. 2 става ал. 3 като изразът „в предварителния договор“ се 

заличава. 

4. Съществуващата ал. 3 става ал. 4, като изречение второ се изменя така: 

„Срокът за съгласуване е 7 работни дни, а при необходимост от съгласуване с друг 

оператор, срокът се удължава със срока на необходимото съгласуване, но не повече от 30 

дни от представяне на проектите.“ 

 

§ 11. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Договор за присъединяване на обекти на клиенти към електрическата мрежа се 

сключва между съответния мрежови оператор и лицето на което е представено становище 

за условията за присъединяване или документ по реда на чл. 140а, ал. 7 от ЗУТ.“. 

2. Алинея 2 се изменя така: 

„(2) Договор за присъединяване по ал. 1 може да се сключи и с лице, което е титуляр 

на право на собственост или друго вещно или облигационно право за ползване на обекта, 

за който друго лице има издадено становище за условията за присъединяване или 

документ по реда на чл. 140а, ал. 7 от ЗУТ.“. 

 

§ 12. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 т. 1 се отменя. 

2. В ал. 2, т. 2 изразът „с предварителния договор“ се заменя с израза „със 

становището за условията за присъединяване.“. 

3. Алинея 3 се изменя така: 

„(3) В искането може да се предлагат промени на условия, определени в становището 

за условията за присъединяване.“. 

4. Алинея 4 се изменя така: 

„(4) Когато лицето по ал. 1 не е собственик на обекта, то представя и нотариално 

заверено съгласие на собственика с определените в становището за условията за 

присъединяване условия, начин на присъединяване и сервитутна(и) зона(и) на 

съоръженията.“. 

5. В ал. 5 след думата обект се добавя изразът „или виза за проектиране по чл. 140а от 

ЗУТ“. 

 

§ 13. Чл. 16, ал. 2, изречение първо се изменя така: 

„(2) Когато не е започнала процедура по ал. 1, в срок от една година от представянето 

на становището за условията за присъединяване по причина, зависеща от лицето по чл. 14, 

процедурата по присъединяване се прекратява.“. 

 

§ 14. В чл. 19, ал. 1, т. 1, буква „а“ изразът „предварителния договор или“ се заменя с 

думата „становището“. 

 

§ 15. В чл. 21, ал. 11, изречение второ се изменя така: 

„Срокът за съгласуване е 7 работни дни, а при необходимост от съгласуване с друг 

оператор, срокът се удължава със срока на необходимото съгласуване, но не повече от 30 

дни от представяне на проектите.“. 
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§ 16. В чл. 59, ал. 1 т. 1 се заличава. 

 

Преходна разпоредба 

 

§ 16. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

КОМИСИЯТА 

ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  

РЕГУЛИРАНЕ 

 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 


