
  

 

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“; 

4. В ал. 4 изразът „14-дневен“ се заменя с израза „7-дневен“. 

 

§ 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 издаване на становище за присъединяване и 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. Алинея 3 се изменя така: 
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„(3) В случаите по чл. 5, ал. 4 сроковете започват да текат след отстраняване на 

непълнотите в документацията по реда на чл. 5, ал. 5.“. 

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

условията за присъединяване“. 

5. Алинея 7 се изменя така: 

„(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 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 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.“; 

2. Създава се ал. 3: 
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„(3) Когато лицето по чл. 14 не се яви за сключване на договор в срок от една година 

от изпращане на писмената покана, процедурата по присъединяване се прекратява. За 

започване на нова процедура по присъединяване на обекта възложителят подава ново 

искане за присъединяване на обекта по реда на чл. 4.“. 

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

думата „становището“. 

 

§ 15. В чл. 20 се създава ал. 3: 

„(3) Когато схемата на присъединяване на обект на клиент, осигурява втора или по - 

висока категория по осигуреност на електрозахранването, в това число присъединяване 

при разкъсване на електропровод, съответният оператор не заплаща цена за достъп и 

пренос през съоръженията, собственост на този клиент.“. 

 

§ 16. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 9 след изразът „ал. 5“ се добавя изразът „и ал. 6“. 

2. Алинея 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.“. 

 

§ 17. В чл. 59, ал. 1 т. 1 се заличава. 

 

§ 18. Чл. 61 придобива следната редакция: 

„Чл. 61. (1) Договорът за присъединяване към електрическата мрежа се прекратява 

след изпълнение на задълженията по него и представяне на документ за въвеждане в 

експлоатация на съоръженията за присъединяване и на електрическата централа, издаден 

при условията и по реда на ЗУТ. 

(2) Техническите параметри и условия от договора за присъединяване, при които е 

присъединена електрическата централа, се посочват и в договорите за достъп и пренос. 

(3) Когато схемата на присъединяване на обект на производител на електрическа 

енергия отговаря на критерий n-1 или по-висок, преносният оператор не заплаща цена за 

достъп и пренос през съоръженията, собственост  на този производител.“. 

 
§ 19. В чл. 72 ал. 2 и ал. 3 се заличават. 

 

§ 20. В чл. 75 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 в края на изречението се добавя изразът „в съответствие с ПУЕЕС“; 

2. Алинея 4 се изменя така: 

„(4) Условията за присъединяване включват технически изисквания: 

1. към електрическите уредби на електрическата централа; 

2. към генериращите модули, параметрите и режимите на работа; 

3. към регулиращите и управляващите системи, свързани с участието в 

поддържането на честотата и управлението на активната мощност; 

4. към регулиращите и управляващите системи, свързани с участието в 

поддържането на напрежението и управлението на реактивната мощност; 

5. към релейните защити и автоматики за противоаварийно управление; 

6. към обмена на информация и управление в реално време, налагани от 

автоматизираната система за диспечерско управление (АСДУ) на електроенергийната 

система; 

7. към резервния източник за захранване на собствените нужди на производителя; 

8. към средствата за търговско измерване на електрическа енергия; 

9. към качеството на произвежданата електрическа енергия.“. 
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§ 21. Чл. 77, ал. 5 придобива следната редакция: 

„(5) Информацията по чл. 52, ал. 1, т. 3 включва и следните проектни технически 

данни за основните съоръжения: 

1. генериращи модули - номинални параметри, режими на работа, честотен 

диапазон, диапазони по активна и реактивна мощност, основни динамични параметри и 

характеристики; 

2. основни данни за регулиращите и управляващите системи, възможности за 

участие в поддържането на честотата и напрежението, възможности за участие в 

противоаварийното управление, възможности за обмен на данни и команди с мрежовия 

оператор, резервни източници за захранване на собствените нужди; 

3. повишаващи (блочни) трансформатори - тип и основни данни; 

4. описание на допълнителните средства за регулиране на реактивната мощност и 

устройства за изкуствен инерционен момент при парковите модули; 

5. главна електрическа схема на централата и описание на собствените нужди.“. 

 

§ 22. В чл. 78 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 придобива следната редакция: 

„(1) Преди включване на генериращ модул на електрическа централа в паралел с 

мрежата на мрежовия оператор, производителят представя следните основни данни: 

1. потвърждаване или актуализиране на данните по чл. 77; 

2. копие на заводската документация и протоколите от изпитанията на 

генериращите модули с подробни технически данни от производителя (номинални 

електрически параметри, характеристики, реактанси, времеви константи, параметри за 

устойчивост);  

3. копие на заводските протоколи от изпитанията на силовите трансформатори; 

4. данни от тестове, настройки и характеристики, зададени от мрежовия оператор, в 

съответствие с изискванията на ПУЕЕС.“; 

2. Алинея 3, т. 1, б. „а“ придобива следната редакция: 

„а) производител, тип, принципна схема на възбудителната система и регулаторите 

на възбуждане, схема на резервиране;“; 

3. Алинея 3, т. 2, б. „а“ придобива следната редакция: 

„а) производител тип и блокова схема на регулиращата система, включително 

диапазон на промяна на параметрите на регулиране;“. 

 

§ 23. В чл. 80 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 3, т. 2 придобива следната редакция: 

„2. за обекти по чл. 147, ал. 1, т. 14 от ЗУТ- скица на имота. За всички останали 

обекти копие на виза за проектиране или одобрен ПУП, когато издаването им е 

задължително съгласно разпоредбите по ЗУТ;“; 

2. В ал. 13 изразът „начина за присъединяване“ се заменя с израза „начина на 

присъединяване“.; 

3. В ал. 18, т. 1 изразът „начина за присъединяване“ се заменя с израза „начина на 

присъединяване“. 

 

 § 24. Чл. 85, ал. 1 придобива следната редакция: 

„(1) Въвеждането в експлоатация на обекти за производство на електрическа 

енергия от възобновяеми източници, с изключение на обекти по чл. 147, ал. 1, т. 14 от 

ЗУТ, се извършва по реда на наредбата по чл. 177, ал. 2 от ЗУТ.“. 

 

§ 25. Чл. 87, ал. 2, т. 1 придобива следната редакция: 

„1. е титуляр на право на собственост/друго вещно право върху имота/сградата или 

наемател, в който се предвижда да бъдат изградени обекти за производство на 

електрическа енергия от възобновяеми източници върху покривни и фасадни конструкции 
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на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти 

към тях в урбанизирани територии;“. 

 

§ 26. В чл. 88 се правят следите изменения и допълнения: 

1. Алинея 2, т. 2 придобива следната редакция: 
„2. договор за наем и нотариално заверено съгласие на собственика на 

имота/сградата/или решение на общото събрание на етажната собственост, когато 

искането се подава от наемател;“; 

2. В ал. 5 изразът „14-дневен“ се заменя с израза „7-дневен“. 
 

§ 27. В чл. 91, ал. 1 изразът „30 дни“ се заменя с израза „14 дни“. 

 
§ 28. В чл. 92, ал. 2 изразът „30 дни“ се заменя с израза „14 дни“. 

 
§ 29. В чл. 97 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 4 т. 2 изразът „електрическите генератори/инвертори“ се заменя с израза 

„генериращите модули“; 

2. Алинея 5 придобива следната редакция: 

„(5) Техническите изисквания по ал. 4 се определят съобразно ПУЕЕС.“. 

 
§ 30. Чл. 99, ал. 2 придобива следната редакция: 

„(2) Според типа на генериращите модули, информацията трябва да съответства на 

изискванията на ПУЕЕС.“. 

 
§ 31. В чл. 102, ал. 3 преди думата „ценоразпис“ се добавя изразът „утвърден от 

КЕВР“. 

 
§ 32. В чл. 135, ал. 1, т. 3 думата „режимна“ се заменя с думата „противоаварийна“. 

 
§ 33. В § 1 от Допълнителната разпоредба се създават т. 16, т. 17, т.18 и т. 19 със 

следното съдържание: 

„16. „Генериращ модул“ е модул за производство на електроенергия. 

17. „Синхронен модул за производство на електроенергия“ е неделим набор от 

инсталации, които могат да генерират електрическа енергия така, че честотата на 

генерираното напрежение, честотата на въртене на генератора и честотата на мрежовото 

напрежение са в постоянно съотношение и по този начин в синхронизъм. 

18. „Парков модул за производство на електроенергия“ е единица или съвкупност 

от единици, произвеждащи електрическа енергия, която е свързана несинхронно към 

мрежата или е свързана към нея чрез силова електроника, и която също така има една 

единствена точка за свързване към електрическата мрежа. 

19. „ПУЕЕС“ са Правила за управление на електроенергийната система.“. 

 

Преходни разпоредби 

§ 34. Незавършените процедури по присъединяване, започнали преди влизане в 

сила на тази наредба се довършват по досегашния ред. 

 

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

 

 


