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СЪГЛАСУВАТЕЛНА ТАБЛИЦА 
на постъпилите предложения и възражения по проекта на 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 

№ на 

разпоредба 

/наименован

ие на лицето 

Съществуващ текст 
Предложения на лицето за 

изменение и допълнение 
Мотиви на лицето 

Мотиви на КЕВР за 

приемане/отхвърляне на 

предложенията за изменение 

и допълнение 

Чл. 2, ал. 3 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 2. (3) 

(3). Мрежовият оператор, към 

чиято мрежа може да се 

осъществи присъединяването, 

издава и договаря с лицето, 

поискало присъединяването: 

1. становище за условията и 

начина на присъединяване; 

2. предварителен договор за 

присъединяване, когато такъв се 

изисква, сключен между 

преносното или съответното 

разпределително предприятие и 

лицето, поискало 

присъединяването; 

3. договор за присъединяване, 

сключен между преносното или 

съответното разпределително 

предприятие, към чиято мрежа ще 

се осъществи присъединяването, и 

лицето, поискало 

присъединяването на обекта. 

Чл. 2. (3) 

(3). Мрежовият оператор, към 

чиято мрежа може да се 

осъществи присъединяването, 

издава становище за условията 

и начина на присъединяване и 

сключва с лицето, поискало 

присъединяването договор за 

присъединяване. 

- Не се приема. 

Предложената редакция 

ограничава възможността да 

бъде сключен предварителен 

договор, ако страните имат 

необходимост от сключването 

на такъв. 

Чл. 2, ал. 4 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 2. (4) 

(4). Проучването за 

присъединяване и издаването на 

становище за условията и начина 

на присъединяване се извършва 

след представяне на валидна виза 

за проектиране или влязъл в сила 

Чл. 2. (4) 

(4). Проучването за 

присъединяване и издаването на 

становище за условията и начина 

на присъединяване се извършва 

след представяне на валидна виза 

за проектиране или влязъл в сила 

- Не се приема. 

Предложената редакция е 

уредена в чл. 4а от проекта на 

наредбата. 
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ПУП, когато издаването им е 

задължително съгласно 

разпоредбите на Закона за 

устройство на територията (ЗУТ). 

Предварителният договор за 

присъединяване се сключва преди 

изготвянето на инвестиционния 

проект за изграждане или 

преустройство на 

присъединявания обект. 

ПУП, когато издаването им е 

задължително съгласно 

разпоредбите на Закона за 

устройство на територията (ЗУТ) 

или при подадено заявление по 

реда на чл.140а. ал. 1 от ЗУТ. 

Чл. 4, ал. 1, 

т. 3 

„ЧЕЗ 

Разпределе

ние 

България“ 

АД 

Чл. 4. (1), точка 3 

3. при увеличаване на 

договорената присъединена 

мощност на съществуващ, 

присъединен към електрическата 

мрежа обект; 

Чл. 4. (1), точка 3 

3. при промяна на договорената 

присъединена мощност на 

съществуващ, присъединен към 

електрическата мрежа обект; 

Направеното предложение 

привеждат практиката в 

съответствие с нормативната 

уредба. 

Не се приема. 

В мотивите на дружеството не 

са посочени конкретни 

нормативни документи, които 

следва да бъдат съобразени.  

Чл. 4, ал. 1, 

точка 6 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 4. (1), точка 6 

6. при изграждане на нови 

съоръжения за присъединяване, 

свързано с повишаване на 

категорията по осигуреност на 

електроснабдяването; 

Чл. 4. (1), точка 6 

6. при изграждане на нови 

съоръжения за присъединяване, 

свързано с повишаване на 

категорията по осигуреност на 

електроснабдяването или 

промяна мястото на 

присъединяване на 

съществуващи присъединени 

към електрическите мрежи 

обекти; 

- Не се приема. 

Предложеният текст е неясен, 

като не са посочени мотиви и 

хипотези, при които се налага 

промяна в мястото на 

присъединяване. 

Чл. 4, ал. 1, 

т. 9 

„ЧЕЗ 

Разпределе

ние 

България“ 

АД 

Чл. 4. (1), точка 9 

9. за електроснабдяване на 

приемници на електрическа 

енергия в незастроен имот; 

Чл. 4. (1), точка 9 

9. за електроснабдяване на 

приемници или машини и 

съоръжения на електрическа 

енергия в незастроен имот;“ 

Направеното предложение 

привеждат практиката в 

съответствие с нормативната 

уредба. 

Не се приема. 

В мотивите на дружеството не 

са посочени конкретни 

нормативни документи, които 

следва да бъдат съобразени. 

Чл. 4, ал. 1, Чл. 4. (1), точка 11 Чл. 4. (1), точка 11 - Не се приема. 
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точка 11 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

11. за присъединяване на обект с 

прекратен достъп до мрежата; 

11. за присъединяване на обект с 

преустановено присъединяване 

към мрежата, съгласно чл. 122, 

ал. 3 от ЗЕ; 

С предложената редакция не 

са обхванати всички хипотези, 

при които даден обект няма 

достъп до мрежата. 

Чл. 4, ал. 1, 

нова т. 13 

„ЧЕЗ 

Разпределе

ние 

България“ 

АД 

 Чл. 4. (1), нова т. 13. 

13. при промяна нивото на 

напрежение, на което се 

измерва консумираната 

електрическа енергия на 

присъединен потребител на 

ниво средно напрежение. 

Направеното предложение 

привеждат практиката в 

съответствие с нормативната 

уредба. 

Не се приема. 

В мотивите на дружеството не 

са посочени конкретни 

нормативни документи, които 

следва да бъдат съобразени. 

Чл. 4, ал. 1, 

нова т. 13 

„Електроен

ергиен 

системен 

оператор“ 

ЕАД 

(ЕСО ЕАД) 

 Чл. 4. (1), нова т. 13. 

нова т. 13. при смяна на 

мрежови оператор на обект 

присъединен към 

електроразпределителна мрежа 

или към електропреносната 

мрежа. 

Към настоящият момент в 

Наредбата не е предвидена 

възможността за смяна на 

мрежови оператор на 

присъединен клиент. Нормално 

е в условията на свободен пазар 

на електрическа енергия, всеки 

клиент да има възможност за 

решение към коя мрежа да се 

присъедини 

Не се приема. 

В нормативната уредба липсва 

законово регламентирана 

процедура за смяна на 

мрежови оператор при вече 

присъединен обект. 

Чл. 4, ал. 1, 

нова т. 13 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

 Чл. 4. (1), нова т. 13. 

нова т. 13. при промяна 

мястото на измерване от 

страна ниско напрежение на 

страна средно напрежение, при 

клиенти, чиито обекти са 

присъединени на ниво средно 

напрежение. 

- Не се приема. 

Местата за измерване са 

определени в Правилата за 

измерване на количеството 

електрическа енергия. 

Чл. 4, (2) 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 4. (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. 

Чл. 4. (2). 

(2) В случаите по чл. 4, ал. 1, т. 1, 

т. 2 и т. 7 искането може да бъде 

подадено по реда на настоящата 

наредба или по реда на чл. 140а 

от ЗУТ. 

- Не се приема. 

Предложената разпоредба е 

идентична по смисъл с 

разпоредбата от проекта на 

НИД на Наредба № 6. 
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Чл. 4, ал. 3  

ЕСО ЕАД 

Чл. 4. (3) 

(3) Искането по ал. 1 се подава от 

лице, което: 

1. е възложител - за случаите по 

ал. 1, т. 1, 2 и 7; 

2. е собственик, ползвател или 

наемател - за случаите по ал. 1, т. 

3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 и 12; 

3. има разрешение за поставяне на 

преместваем обект, издадено по 

реда на ЗУТ - за случаите по ал. 1, 

т. 8. 

В чл. 4 ал. 3 се добавя второ 

изречение: 

Искането по ал. 1 се подава към 

оператора на 

разпределителната мрежа, за 

съответния район, за 

предоставена мощност до 5 

MW. 

Малки мощности не е 

икономически и технически 

целесъобразно, да се 

присъединяват директно към 

преносна мрежа, като са запазва 

цяла килия (КРУ) в една 

подстанция. 

Не се приема. 

Предложената разпоредба 

въвежда ограничение за избор 

на оператор, каквото не е 

предвидено в ЗЕ. 

Чл. 4, ал. 2, 

т. 2 

„ЧЕЗ 

Разпределе

ние 

България“ 

АД 

Чл. 4 .(3), точка 2 

2. е собственик, ползвател или 

наемател - за случаите по ал. 1, т. 

3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 и 12; 

Чл. 4. (3), точка 2 

2. е собственик, ползвател или 

наемател - за случаите по ал. 1, т. 

3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 и 13; 

Предложението е във връзка с 

предложението за създаване на 

нова т. 13 в чл. 4, ал. 1. 

Не се приема. 

Неправилно е посочена от ЧЕЗ 

ал. 2 на чл. 4, вместо ал. 3. 

Предложената от „ЧЕЗ 

Разпределение България“ АД 

редакция е относима за 

разпоредбата на чл. 4, ал. 1, 

нова т. 13, която не се приема.  

 

Чл. 4, (4) 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 4. (4) 

(4) Когато нивото на 

напрежението за 

електроснабдяване на обекта е 

определено, искането по ал. 1 се 

подава към оператора на 

преносната мрежа или към 

оператора на съответната 

разпределителна мрежа по 

местонахождение на обекта, а 

когато нивото не е определено - 

към оператора на разпределителна 

мрежа. 

Чл. 4. (4) 

(4) Когато нивото на 

напрежението, на което ще се 

присъедини обекта е определено, 

искането по ал. 1 се подава към: 

1. оператора на преносната мрежа 

–когато обектът се предвижда 

да бъде присъединен на ниво 

Високо напрежение (≥110kV0  

или  

2. към оператора на съответната 

разпределителна мрежа по 

местонахождение на обекта – 

когато обектът се предвижда 

да бъде присъединен на ниво 

- Не се приема. 

Редакцията въвежда 

ограничения за клиентите, 

каквито не са предвидени в 

нормативната уредба. 
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Средно или Ниско напрежение 

(˂ 35kV). 

Чл. 4, нова 

(5) 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

 Чл. 4. нова (5) 

(5) Когато нивото на 

напрежение, на което ще бъде 

присъединен обекта не е 

определено - искането по ал. 1 се 

подава до оператора 

съответната разпределителна 

електрическа мрежа по 

местонахождение на обекта. 

 Не се приема. 

Редакцията въвежда 

ограничения за клиентите, 

каквито не са предвидени в 

нормативната уредба. 

Чл. 4, (5) 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

 Преномерация – става ал. 6  Не се приема, тъй като не е 

приета предложената от 

„Електроразпределение Юг“ 

ЕАД нова ал. 5 

Чл. 4, (6) 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

 Преномерация – става ал. 7  Не се приема, тъй като не е 

приета предложената от 

„Електроразпределение Юг“ 

ЕАД нова ал. 5. 

Чл. 4, ал. 6 

„Електрора

зпределение 

Север“ АД 

Чл. 4. (6) 

(6) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г., в 

сила от 13.05.2016 г.) 

Проучването се заплаща по 

ценоразпис на услугите на 

съответния мрежови оператор, 

утвърден от КЕВР. 

Чл. 4. (6) 

(6) Проучването, включително в 

случаите, в които искането е 

подадено по реда на чл. 140а от 

ЗУТ, се заплаща по ценоразпис 

на услугите на съответния 

мрежови оператор, утвърден от 

КЕВР. Срокът за изпълнение на 

услугата започва да тече от 

получаването на искането от 

мрежовия оператор, при 

условие че към него е приложен 

платежен документ за 

заплатена цена на услугата. 

Проучването на условията за 

присъединяване е услуга, която 

се заплаща предварително. В 

тази връзка е важно да се 

конкретизира, че срокът за 

изпълнение на услугата започва 

да тече от получаването на 

искането, при условие че е 

заплатена цената на услугата. 

Това условие е валидно и за 

процедурите по проучване, 

които са заявени по реда на чл. 

140а от ЗУТ. 

Освен това, когато се окаже, че 

е необходимо съгласуване на 

условията за присъединяване на 

обекта на клиента и с оператора 

Не се приема. 

Заплащането на услугата по 

чл. 140а от ЗУТ не се определя 

по ценоразпис, а с тарифа.  

С наредбата не следва да се 

вменяват задължения по реда 

на ЗУТ на общинската 

администрация. 



6 
 

на електропреносната мрежа, 

заявителят следва да заплати 

услугата по проучване на ЕСО 

ЕАД, тъй като тя също се 

предоставя само след 

предварително заплащане. 

Препратката в новата алинея 7 е 

към предложената редакция 

относно чл. 12, ал. 7 (след 

преномерация) – вж. по-долу. 

Чл. 4, нова 

ал. 7 

„Електрора

зпределение 

Север“ АД 

 Чл. 4. нова (7) 

(7) В случаите по чл. 7, ал. 2 и 

ал. 3 от настоящата наредба 

заявителят следва да 

представи платежен документ 

за заплатена цена на услугата 

по проучване, дължима на 

независимия преносен 

оператор. В този случай се 

прилага разпоредбата на чл. 12, 

ал. 7. 

Проучването на условията за 

присъединяване е услуга, която 

се заплаща предварително. В 

тази връзка е важно да се 

конкретизира, че срокът за 

изпълнение на услугата започва 

да тече от получаването на 

искането, при условие че е 

заплатена цената на услугата. 

Това условие е валидно и за 

процедурите по проучване, 

които са заявени по реда на чл. 

140а от ЗУТ. 

Освен това, когато се окаже, че 

е необходимо съгласуване на 

условията за присъединяване на 

обекта на клиента и с оператора 

на електропреносната мрежа, 

заявителят следва да заплати 

услугата по проучване на ЕСО 

ЕАД, тъй като тя също се 

предоставя само след 

предварително заплащане. 

Препратката в новата алинея 7 е 

към предложената редакция 

относно чл. 12, ал. 7 (след 

Не се приема. 

Предложената разпоредба не е 

предмет на настоящата 

наредба. 
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преномерация) – вж. по-долу. 

Чл. 5, (1) 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 5. (1) 

(1) Искането за проучване на 

условията за присъединяване на 

обект към електрическата мрежа 

се подава по образец, предоставен 

от съответния мрежови оператор, 

с изключение на случаите, когато 

е подадено по реда на 140а от 

ЗУТ. 

Чл. 5. (1) 

(1) Искането за проучване на 

условията за присъединяване на 

обект към електрическата мрежа 

се подава по образец, предоставен 

от съответния мрежови оператор, 

с изключение на случаите по 

реда на 140а от ЗУТ. 

 Не се приема. 

Предложената разпоредба е 

идентична по съдържание с 

разпоредбата от проекта на 

НИД на Наредба № 6. 

 

Чл. 5, (2) 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 5. (2) 

(2) Към искането по ал. 1 се 

прилагат копия на: 

1. виза за проектиране на 

присъединявания обект или 

влязъл в сила подробен 

устройствен план (ПУП), когато 

издаването им е задължително 

съгласно разпоредбите по ЗУТ - в 

случаите по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 и 7, 

с изключение на случаите по 140а 

от ЗУТ; 

2. документ, удостоверяващ 

вещното право върху 

обекта/имота или нотариално 

заверен договор за наем - в 

случаите по чл. 4, ал. 1, т. 2, 3, 4, 

5, 6, 9, 10 , 11 и 12; 

3. разрешение за поставяне на 

преместваем обект - в случаите по 

чл. 4, ал. 1, т. 8. 

Чл. 5. (2) 

(2) Към искането по ал. 1 се 

прилагат копия на: 

1. виза за проектиране на 

присъединявания обект или 

влязъл в сила подробен 

устройствен план (ПУП), когато 

издаването им е задължително 

съгласно разпоредбите по ЗУТ - в 

случаите по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 и 7 

Скица на имота, в който ще се 

изгражда обекта на 

присъединяване; 

 документ, удостоверяващ вещно 

право върху обекта/имота или 

нотариално заверен договор за 

наем - в случаите по чл. 4, ал. 1, т. 

2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 , 11 и 12; 

3. разрешение за поставяне на 

преместваем обект - в случаите по 

чл. 4, ал. 1, т. 8. 

 Не се приема. 

Предложената разпоредба е 

идентична по съдържание с 

разпоредбата от проекта на 

НИД на Наредба № 6. 

 

Чл. 5, ал. 2, 

т. 2 

„ЧЕЗ 

Разпределе

ние 

Чл. 5. (2), точка 2 

2. документ, удостоверяващ 

вещното право върху 

обекта/имота или нотариално 

заверен договор за наем - в 

Чл. 5. (2), точка 2 

2. документ, удостоверяващ 

вещното право върху 

обекта/имота или нотариално 

заверен договор за наем - в 

 Не се приема. 

Предложената от „ЧЕЗ 

Разпределение България“ АД 

редакция е относима за 

разпоредбата на чл. 4, ал. 1, 
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България“ 

АД 

случаите по чл. 4, ал. 1, т. 2, 3, 4, 

5, 6, 9, 10, 11 и 12 

случаите по чл. 4, ал. 1, т. 2, 3, 4, 

5, 6, 9, 10 , 11, 12 и 13; 

нова т. 13, която не се приема. 

Чл. 5, ал. 2, 

т. 2 

ЕСО ЕАД 

Чл. 5. (2), точка 2 

2. документ, удостоверяващ 

вещното право върху 

обекта/имота или нотариално 

заверен договор за наем - в 

случаите по чл. 4, ал. 1, т. 2, 3, 4, 

5, 6, 9, 10, 11 и 12 

Чл. 5. (2), точка 2 

2. документ, удостоверяващ право 

на собственост или друго вещно 

или облигационно право за 

ползване върху обекта/имота 

или нотариално заверен договор 

за наем - в случаите по чл. 4, ал. 1, 

т. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 и 12 

Този израз обхваща повече 

случай в които клиент има 

права за ползване върху имота. 

В настоящата Наредба той 

фигурира в чл. 14 ал. 2 относим 

за това кои лица могат да 

сключат договор за 

присъединяване. Нашето 

становище е, че ако лицето 

може да сключи договор, то 

трябва да има и възможност да 

подаде искане за проучване. 

Не се приема. 

Предложената редакция не 

внася допълнителна яснота. 

 

Чл. 5, ал. 4 

КЕВР 

Чл. 5. (4) 

(4) Когато представените 

документи са непълни или не 

отговарят на изискванията на 

наредбата, съответният мрежови 

оператор писмено уведомява 

лицето, което е подало искането, в 

14-дневен срок от датата на 

подаването му. 

Чл. 5. (4) 

(4) Когато представените 

документи са непълни или не 

отговарят на изискванията на 

наредбата, съответният мрежови 

оператор писмено уведомява 

лицето, което е подало искането, в 

7-дневен срок от датата на 

подаването му. 

Предложената редакция на 

срока цели оптимизиране на 

процеса. 

Предложението за изменение 

на чл. 5, ал. 4 не е част от 

проекта на НИД на Наредба 

№ 6, който е подложен на 

обществено обсъждане, 

поради което предложението 

следва да бъде обсъдено със 

заинтересованите лица при 

условията на чл. 26, ал. 2 от 

ЗНА. 

Чл. 5, нова 

ал. 7 

„Електрора

зпределение 

Север“ АД 

 Чл. 5. нова (7) 

(7) В случаите, когато искането 

е подадено по реда на чл. 140а от 

ЗУТ, се прилагат разпоредбите 

на предходните ал. 4, ал. 5 и ал. 

6, като мрежовият оператор 

уведомява  компетентния орган 

по чл. 140, ал. 7 от ЗУТ за 

наличието на непълноти и 

несъответствията в 

документите в срок от 5 дни от 

получаване на искането. 

Мрежовият оператор може да 

извърши проучването на 

условията по присъединяване 

само тогава, когато разполага с 

пълни и коректни данни и 

информация. В ЗУТ не са 

уредени редът и сроковете по 

отношение на случаите, в които 

е необходимо заявителят да 

отстрани непълноти и 

несъответствия в заявлението 

си. В тази връзка, се предлага 

Не се приема. 

В чл. 140а от ЗУТ 

изчерпателно са 

регламентирани сроковете за 

осъществяване на 

процедурата. 
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съществуващият в Наредба № 6 

ред в тези случаи да се разшири 

и за заявленията по чл. 140а от 

ЗУТ, тъй като, както е посочено 

на интернет страницата на 

КЕВР 
(http://www.dker.bg/news/364/65/obs
chestveni-obszhdaniya-na-proekti-
za-promeni-v-naredba-4-i-naredba-

6/d,news-detail.html) в рубриката 

„Новини“ относно проведеното 

обществено обсъждане на 

проект за промени в Наредба № 

6 „С промените в наредбата се 

създава подзаконова уредба за 

практическото приложение на 

регламентираната с чл. 140а 

от ЗУТ възможност за 

служебно предоставяне на 

изходни данни от страна на 

експлоатационните дружества 

в хода на присъединяване на 

обект на клиент към 

съответната мрежа.“  

Чрез предложената промяна се 

уеднаквяват етапите и 

условията в двете процедури – 

по Наредба № 6 и по чл. 140а от 

ЗУТ. 

Предложението кореспондира с 

правилото, предвидено в чл. 30 

от АПК. 

Чл. 6, (4) 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 6. (4) 

(4) Лицата по чл. 4, ал. 3 могат да 

посочат и други характеристики 

на присъединявания обект, за 

които считат, че са от значение за 

Чл. 6. (4) 

(4) Лицата по чл. 4, ал. 3 могат да 

посочат и други характеристики 

на присъединявания обект, за 

които считат, че са от значение за 

 Предложеният текст е с 

еднакво съдържание с този от 

проекта на НИД на Наредба № 

6, поради което не следва да се 

разглежда. 

http://www.dker.bg/news/364/65/obschestveni-obszhdaniya-na-proekti-za-promeni-v-naredba-4-i-naredba-6/d,news-detail.html
http://www.dker.bg/news/364/65/obschestveni-obszhdaniya-na-proekti-za-promeni-v-naredba-4-i-naredba-6/d,news-detail.html
http://www.dker.bg/news/364/65/obschestveni-obszhdaniya-na-proekti-za-promeni-v-naredba-4-i-naredba-6/d,news-detail.html
http://www.dker.bg/news/364/65/obschestveni-obszhdaniya-na-proekti-za-promeni-v-naredba-4-i-naredba-6/d,news-detail.html


10 
 

извършване на проучването на 

условията за присъединяване. 

извършване на проучването на 

условията за присъединяване. 

Чл. 7, (3) 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 7. (3) 

(3) Операторът на преносната 

мрежа съгласува условията за 

присъединяване на обекти по ал. 2 

в срок до 7 дни от получаване на 

информацията за необходимо 

съгласуване от оператора на 

разпределителната мрежа. 

Чл. 7. (3) 

(3) Операторът на преносната 

мрежа съгласува условията за 

присъединяване на обекти по ал. 2 

в срок до 7 дни от получаване на 

информацията за необходимо 

съгласуване от оператора на 

разпределителната мрежа. 

 Предложеният текст е с 

еднакво съдържание с този от 

проекта на НИД на Наредба № 

6, поради което не следва да се 

разглежда. 

Чл. 7, (4) 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 7. (4) 

(4) Съответният мрежови 

оператор създава досие за всеки 

присъединяван обект, в което се 

съхраняват всички документи по 

присъединяването. 

Чл. 7. (4) 

(4) Съответният мрежови 

оператор създава досие за всеки 

присъединяван обект, в което се 

съхраняват всички документи по 

присъединяването. Досието 

може да е в електронен формат. 

 Не се приема. 

Действащата разпоредба не 

ограничава възможностите за 

вид и формат на досието. 

Чл. 8, (2) 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 8. (2) 

(2) Когато при проучване на 

условията за присъединяване на 

обекта се установи, че не е 

възможно присъединяването да се 

осъществи към оператора на 

мрежа, приел искането, той го 

препраща заедно с постъпилите 

документи към оператора на друга 

мрежа и уведомява за това лицето, 

подало искането, в срок от 7 дни. 

Чл. 8. (2) 

(2) Когато при проучване на 

условията за присъединяване на 

обекта се установи, че не е 

възможно присъединяването да се 

осъществи към оператора на 

мрежа, приел искането, той го 

препраща заедно с постъпилите 

документи към оператора на друга 

мрежа и уведомява за това лицето, 

подало искането, в срок от 7 дни. 

 Предложеният текст е с 

еднакво съдържание с този от 

проекта на НИД на Наредба № 

6, поради което не следва да се 

разглежда. 

Чл. 8, (5) 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 8. (5) 

(5) В случаите по ал. 4 

съответният мрежови оператор 

съгласува условията за 

присъединяване със собственика 

на съоръжението/уредбата, към 

която се предвижда да се 

осъществи присъединяването, и 

Чл. 8. (5) 

Да отпадне. 

 Не се приема. 

Дружеството не е посочило 

мотиви, налагащи отпадането 

на разпоредбата. 



11 
 

сключва договор за ползване с 

него. 

Чл. 9, (6) 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 9. (6) 

(6) Цената за присъединяване се 

определя в договора за 

присъединяване при условията на 

действащата нормативна уредба. 

Чл. 9. (6) 

(6) Цената за присъединяване и 

сроковете за плащане се 

определя в договора за 

присъединяване при условията на 

действащата нормативна уредба. 

 Не се приема. 

Съдържанието на договора за 

присъединяване е нормативно 

регламентирано в 

разпоредбата на чл. 19 от 

Наредба № 6 и в това 

съдържание на попада 

уреждане на срок за 

заплащане на цената за 

присъединяване. 

Чл. 10, (1) 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл.10. (1) 

(1) Когато за осъществяване на 

присъединяването се налага в 

имота, където е разположен 

обектът за присъединяване, да се 

изгради съоръжение - елемент на 

преносната или на 

разпределителната мрежа, и това е 

технически и конструктивно 

допустимо, съответният мрежови 

оператор договаря със 

собственика на имота да 

прехвърли в негова полза правото 

на собственост на съответна част 

от имота, да учреди право на 

строеж или сервитутни права. 

Чл. 10. (1) 

(1) Когато за осъществяване на 

присъединяването се налага в 

имота, където е разположен 

обектът за присъединяване, да се 

изгради съоръжение - елемент на 

преносната или на 

разпределителната мрежа, и това е 

технически и конструктивно 

допустимо, съответният мрежови 

оператор или лицето сключило 

договора в случаите по чл. 21, ал. 

5 договаря със собственика на 

имота да прехвърли в негова полза 

правото на собственост на 

съответна част от имота, да 

учреди право на строеж или 

сервитутни права, преди да 

започне изграждането на 

съоръжението за 

присъединяване. 

 Не се приема. 

Дружеството не е посочило 

мотиви налагащи 

предложената промяна на 

разпоредбата. 

Чл. 10, (2) 

„Електрора

зпределение 

Чл.10. (2) 

(2) Когато при проучването се 

установи, че присъединяваният 

Чл. 10. (2) 

(2) Когато при проучването се 

установи, че присъединяваният 

 Не се приема. 

В нормативната уредба, 

регламентираща видовете 
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Юг“ ЕАД обект и/или съоръженията за 

присъединяване засягат 

съществуващи електрически 

съоръжения, изместването им се 

извършва от и за сметка на 

клиента след сключване на 

договор и одобряване по реда на 

ЗУТ на съгласуваните проекти със 

съответния мрежови оператор, ако 

засегнатите съоръжения: 

1. принадлежат към съответната 

електрическа мрежа; или 

2. са електрически съоръжения за 

присъединяване на обекти на 

производител или клиент на 

електрическа енергия, собственост 

на трето лице, и са изградени по 

реда на ЗУТ. 

обект и/или съоръженията за 

присъединяване засягат 

съществуващи електрически 

съоръжения, изместването им се 

извършва от и за сметка на 

клиента, след сключване на 

договор за изместване на 

съществуващите електрически 

съоръжения и одобряване по реда 

на ЗУТ на съгласуваните проекти 

със съответния мрежови оператор, 

ако засегнатите съоръжения: 

1. принадлежат към съответната 

електрическа мрежа или 

2. са електрически съоръжения за 

присъединяване на обекти на 

производител или клиент на 

електрическа енергия, собственост 

на трето лице, и са изградени по 

реда на ЗУТ. 

договори не  съществува 

понятие „договор за 

изместване на съществуващи 

електрически съоръжения“, 

предвид на което такова не 

следва да се използва в 

Наредба № 6. 

Чл. 10, (4) 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл.10. (4) 

(4) Съответният мрежови 

оператор посочва условията по ал. 

1, 2 и 3 в становището за 

условията за присъединяване. 

Чл. 10. (4) 

(4) Съответният мрежови 

оператор посочва условията по ал. 

1, 2 и 3 в становището за 

условията и начина за 

присъединяване. 

 Не се приема. 

Предложената разпоредба е 

идентична по съдържание с 

разпоредбата от проекта на 

НИД на Наредба № 6. 

Чл. 11, (3) 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл.11. (3) 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г., в 

сила от 13.05.2016 г.) Лицето, 

подало искането за проучване на 

условията за присъединяване на 

обекта, с изключение на случаите 

по чл. 140а от ЗУТ, може да 

обжалва отказа по ал. 1 пред 

КЕВР при условията и по реда на 

чл. 22 ЗЕ. 

Чл.11. (3) 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г., в 

сила от 13.05.2016 г.) Лицето, 

подало искането за проучване на 

условията за присъединяване на 

обекта може да обжалва отказа 

по ал. 1 пред КЕВР при условията 

и по реда на чл. 22 ЗЕ или пред 

компетентния орган по реда на 

чл. 140а, ал. 5 от ЗУТ. Когато 

 Не се приема. 

В чл. 140а от ЗУТ, която 

разпоредба е специална по 

отношение на разпоредбите на 

Наредба № 6, е уредена 

процедура по подаване на 

възражение срещу 

определените условия за 

присъединяване.  

 



13 
 

заявлението за проучване на 

условията са присъединяване е 

подадено по реда на чл. 140а от 

ЗУТ. 

Раздел III 

ЕСО ЕАД 

Раздел III. Ред за сключване на 

договор за присъединяване 

Раздел III. Ред за издаване на 

становище за присъединяване и 

сключване на договор за 

присъединяване 

 Приема се. 

Раздел III 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Раздел III. Ред за сключване на 

договор за присъединяване 

Раздел III. Ред за сключване на 

договор за присъединяване 

 Предложеният текст е с 

еднакво съдържание с този от 

проекта на НИД на Наредба № 

6, поради което не следва да се 

разглежда. 

Раздел III 

„ЧЕЗ 

Разпределе

ние 

България“ 

АД 

Раздел III. Ред за сключване на 

договор за присъединяване 

Раздел III. Становище за 

условията за присъединяване 

Предложението за промяна е 

свързано с факта, че в раздела 

се регламентира реда за 

издаване на становище за 

присъединяване, а този за 

сключване на договор за 

присъединяване е в раздел IV 

Не се приема. 

С разпоредбите в Раздел III се 

регламентират редът за 

издаване на становище за 

присъединяване и сключване 

на договор за присъединяване. 

В Раздел IV е регламентирано 

какво се определя с договора 

за присъединяване. 

Чл. 12, (1) 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл.12. (1) 

(1) Съответният мрежови 

оператор изготвя и предлага на 

лицата по чл. 4, ал. 3 становище за 

условията за присъединяване. 

Чл.12. (1) 

(1) Съответният мрежови 

оператор изготвя и предлага на 

лицата по чл. 4, ал. 3 писмено 

становище за условията за 

присъединяване. 

 Не се приема. 

Дружеството не е посочило 

мотиви, които да бъдат 

обсъдени, както и причините, 

налагащи предложеното 

изменение. 

 

Чл. 12, (2) 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 12 (2) 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2016 г. , в 

сила от 4.10.2016 г.) Срокът за 

изпълнение на задължението по 

ал. 1 е 14 дни, считано от датата 

на постъпване на искането за 

проучване по чл. 4, ал. 1, с 

Чл. 12 (2) 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2016 г. , в 

сила от 4.10.2016 г.) Срокът за 

изпълнение на задължението по 

ал. 1 е 14 дни, считано от датата 

на постъпване на искането за 

проучване по чл. 4 и 

 Не се приема. 

Заплащането на дължимата 

такса не е предмет на Наредба 

№ 6. 
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изключение на случаите по чл. 4, 

ал. 1, т. 8. 
заплащането на дължимата 

такса от страна на лицето по 

чл. 4, с изключение на случаите по 

чл. 4, ал. 1, т. 8. 

Чл. 12, ал. 2 

„ЧЕЗ 

Разпределе

ние 

България“ 

АД 

Чл. 12 (2) 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2016 г. , в 

сила от 4.10.2016 г.) Срокът за 

изпълнение на задължението по 

ал. 1 е 14 дни, считано от датата 

на постъпване на искането за 

проучване по чл. 4, ал. 1, с 

изключение на случаите по чл. 4, 

ал. 1, т. 8. 

Чл. 12 (2) 

(2) Срокът за изпълнение на 

задължението по ал. 1 е 25 дни, 

считано от датата на 

постъпване на искането за 

проучване с изключение на 

случаите по чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2 

и т. 7, за които срокът е 14 дни. 

Измененията в ЗУТ, с които се 

цели да се приведе в 

съответствие Наредба № 6, 

касаят реда да получаване на 

изходни данни за 

инвестиционното проектиране и 

то само в хипотезите, в които се 

изисква издаване на виза за 

проектиране. В този смисъл 

дружеството счита, че в 

Наредба № 6 следва ясно да се 

ограничат тези хипотези от 

останалите случаи, изброени в 

чл. 4, ал. 1. Обстоятелството е 

от съществено значение от една 

страна, защото разпоредбата на 

чл. 140а от ЗУТ предполага 

съкратен срок за предоставяне 

на информация, а от друга, 

поради факта, че този съкратен 

срок налага нови оперативни 

разходи за дружеството, 

предизвикани от 

допълнителния 

административен капацитет за 

обработка на исканата 

информация. 

Не се приема. 

Заложеният в разпоредбата 

срок от 14 дни е в 

съответствие с 

регламентирания в ЗУТ ред. 

Чл. 12, ал. 2 

„Електрора

зпределение 

Север“ АД 

Чл. 12 (2) 

(2) Срокът за изпълнение на 

задължението по ал. 1 е 14 дни, 

считано от датата на постъпване 

на искането за проучване по чл. 4, 

Чл. 12 (2) 

Срокът за изпълнение на 

задължението по ал. 1 е 14 дни от 

постъпване на искането за 

проучване по чл. 4, ал. 1, с 

Редакцията, касаеща отправната 

точка за отчитане на срока за 

изпълнение на услугата, е 

направена с цел срокът по 

Наредба № 6 и по чл. 140а, ал. 3 

Не се приема.  

Наличието и предоставянето 

на платежни документи не е 

предмет  на Наредба № 6. 
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ал. 1, с изключение на случаите по 

чл. 4, ал. 1, т. 8. 

изключение на случаите по чл. 4, 

ал. 1, т. 8, при условие че към 

искането е приложен платежен 

документ за заплатена  цена на 

услугата по чл. 4, ал. 6. 

от ЗУТ да се броят по еднакъв 

начин. По отношение на 

прецизирането на текста 

относно предварителното 

заплащане на услугата - вж. 

мотиви по-горе по 

предложението за изменение на 

чл. 4, ал. 6. 

Чл. 12, ал. 3 

„Електрора

зпределение 

Север“ АД 

Чл. 12 (3) 

(3) В случаите по чл. 5, ал. 5 

сроковете започват да текат след 

отстраняване на непълнотите в 

документацията. 

Чл. 12 (3) 

(3) В случаите по чл. 5, ал. 5 и ал. 

7 сроковете започват да текат след 

отстраняване на непълнотите в 

документацията. 

По отношение на редакцията в 

чл. 12, ал. 3 – вж. мотиви по-

горе по предложението за нова 

ал. 7 в чл. 5. 

Не се приема. 

Предложената от 

„Електроразпределение 

Север“ АД промяна е свързана 

с предложението за изменение 

на чл. 5, ал. 7, което не е 

прието. 

Чл. 12, (3) 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 12 (3) 

(3) В случаите по чл. 5, ал. 5 

сроковете започват да текат след 

отстраняване на непълнотите в 

документацията. 

Чл. 12 (3) 

(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. 

 Приема се. 

Чл. 12, нова 

ал. 5 

„Електрора

зпределение 

Север“ АД 

 Чл. 12 нова (5) 

(5) При сложни схеми на 

присъединяване, когато 

искането е подадено по реда на 

чл. 140а от ЗУТ, срокът за 

предоставяне на изходните 

данни се удължава с до 7 дни с 

уведомление, изпратено от 

мрежовия оператор до  

компетентния орган по чл. 140, 

ал. 7 от ЗУТ. 

При сложни схеми на 

присъединяване, независимо по 

кой ред е стартирана 

процедурата за присъединяване, 

следва да се отчете реалната 

необходимост от допълнително 

време за проучване и  

уточняване на условията по 

присъединяване. В тази връзка 

се предлага в Наредба № 6 да се 

предвиди специален ред по 

отношение на заявленията по 

чл. 140а от ЗУТ, тъй като, както 

е посочено на интернет 

страницата на КЕВР 

Не се приема. 

Сроковете, регламентирани в  

ЗУТ не следва да се изменят с 

разпоредба на подзаконов 

нормативен акт, какъвто е 

Наредба № 6. 



16 
 

(http://www.dker.bg/news/364/65/

obschestveni-obszhdaniya-na-

proekti-za-promeni-v-naredba-4-i-

naredba-6/d,news-detail.html) в 

рубриката „Новини“ относно 

проведеното обществено 

обсъждане на проект за 

промени в Наредба № 6 „С 

промените в наредбата се 

създава подзаконова уредба за 

практическото приложение на 

регламентираната с чл. 140а 

от ЗУТ възможност за 

служебно предоставяне на 

изходни данни от страна на 

експлоатационните дружества 

в хода на присъединяване на 

обект на клиент към 

съответната мрежа.“ 

Чл. 12, ал. 5 

„Електрора

зпределение 

Север“ АД 

Чл. 12 (5) 

(5) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г., в 

сила от 13.05.2016 г.) В случаите 

по чл. 8, ал. 2 и 3 сроковете по ал. 

2 започват да текат от датата на 

получаване на писмено 

разрешение за присъединяване от 

КЕВР. 

Чл. 12 (6) 

(6) В случаите по чл. 8, ал. 2 и 3 

срокът на оператора на 

разпределителната мрежа за 

издаване на становище за 

условията за присъединяване, 

съответно за предоставяне на 

изходните данни, необходими за 

проектирането и за 

присъединяването на обекта на 

клиента по реда на чл. 140а от 

ЗУТ започва да тече от датата на 

получаване на писмено 

разрешение за присъединяване от 

КЕВР. 

Алинея 5 става алинея 6 

Чрез предложената промяна се 

уеднаквяват условията в двете 

процедури – по Наредба № 6 и 

по чл. 140а от ЗУТ. В противен 

случай, това, което е 

регламентирано като отправна 

точка за отчитане на срока в 

едната процедура, остава извън 

обхвата на процедурата по ЗУТ. 

В тази връзка, се предлага 

съществуващият в Наредба № 6 

ред в тези случаи да се разшири 

и за заявленията по чл. 140а от 

ЗУТ, тъй като, както е посочено 

на интернет страницата на 

КЕВР 

Не се приема. 

Сроковете, регламентирани в  

ЗУТ не следва да се изменят с 

разпоредба на подзаконов 

нормативен акт, какъвто е 

Наредба № 6. 

http://www.dker.bg/news/364/65/obschestveni-obszhdaniya-na-proekti-za-promeni-v-naredba-4-i-naredba-6/d,news-detail.html
http://www.dker.bg/news/364/65/obschestveni-obszhdaniya-na-proekti-za-promeni-v-naredba-4-i-naredba-6/d,news-detail.html
http://www.dker.bg/news/364/65/obschestveni-obszhdaniya-na-proekti-za-promeni-v-naredba-4-i-naredba-6/d,news-detail.html
http://www.dker.bg/news/364/65/obschestveni-obszhdaniya-na-proekti-za-promeni-v-naredba-4-i-naredba-6/d,news-detail.html
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(http://www.dker.bg/news/364/65/

obschestveni-obszhdaniya-na-

proekti-za-promeni-v-naredba-4-i-

naredba-6/d,news-detail.html) в 

рубриката „Новини“ относно 

проведеното обществено 

обсъждане на проект за 

промени в Наредба № 6 „С 

промените в наредбата се 

създава подзаконова уредба за 

практическото приложение на 

регламентираната с чл. 140а 

от ЗУТ възможност за 

служебно предоставяне на 

изходни данни от страна на 

експлоатационните дружества 

в хода на присъединяване на 

обект на клиент към 

съответната мрежа.“ 

Чл. 12, ал. 6 

„Електрора

зпределение 

Север“ АД 

Чл. 12 (6) 

(6) В случаите по чл. 7, ал. 2 

срокът за издаване на становище 

за условията за присъединяване от 

оператора на разпределителната 

мрежа се удължава със срока на 

съгласуване на условията за 

присъединяване от страна на 

оператора на преносната мрежа. 

 

Чл. 12 (7) 

(7) В случаите по чл. 7, ал. 2 

срокът на оператора на 

разпределителната мрежа за 

издаване на становище за 

условията за присъединяване, 

съответно за предоставяне на 

изходните данни, необходими за 

проектирането и за 

присъединяването на обекта на 

клиента по реда на чл. 140а от 

ЗУТ, се удължава със срока на 

съгласуване на условията за 

присъединяване от страна на 

оператора на преносната мрежа. 

Алинея 6 става алинея 7 

За процедурите по проучване, 

заявени по ЗУТ, когато е 

необходимо съгласуване с ЕСО 

ЕАД, считаме, че не следва да се 

отнема от 14-дневния срок на 

електроразпределителните 

дружества, а той да се удължава 

със срока за съгласуване на ЕСО 

ЕАД, така както това е 

предвидено за процедурите по 

проучване, заявени по Наредба 

№ 6. В тази връзка, се предлага 

съществуващият в Наредба № 6 

ред в тези случаи да се разшири 

и за заявленията по чл. 140а от 

ЗУТ, тъй като, както е посочено 

Не се приема. 

Сроковете, регламентирани в  

ЗУТ не следва да се изменят с 

разпоредба на подзаконов 

нормативен акт, какъвто е 

Наредба № 6. 

http://www.dker.bg/news/364/65/obschestveni-obszhdaniya-na-proekti-za-promeni-v-naredba-4-i-naredba-6/d,news-detail.html
http://www.dker.bg/news/364/65/obschestveni-obszhdaniya-na-proekti-za-promeni-v-naredba-4-i-naredba-6/d,news-detail.html
http://www.dker.bg/news/364/65/obschestveni-obszhdaniya-na-proekti-za-promeni-v-naredba-4-i-naredba-6/d,news-detail.html
http://www.dker.bg/news/364/65/obschestveni-obszhdaniya-na-proekti-za-promeni-v-naredba-4-i-naredba-6/d,news-detail.html
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на интернет страницата на КЕВР 

(http://www.dker.bg/news/364/65/

obschestveni-obszhdaniya-na-

proekti-za-promeni-v-naredba-4-i-

naredba-6/d,news-detail.html) в 

рубриката „Новини“ относно 

проведеното обществено 

обсъждане на проект за промени 

в Наредба № 6 „С промените в 

наредбата се създава 

подзаконова уредба за 

практическото приложение на 

регламентираната с чл. 140а 

от ЗУТ възможност за 

служебно предоставяне на 

изходни данни от страна на 

експлоатационните дружества 

в хода на присъединяване на 

обект на клиент към 

съответната мрежа.“ Ако това 

не се коригира, то тогава 

еднакви етапи в двете 

процедури (тази по Наредба № 6 

и тази по чл. 140а от ЗУТ) ще 

бъдат с различна с 

продължителност.  

Дружеството обръща внимание 

на това, че щом се установи 

необходимост от съгласуване на 

условията за присъединяване с 

оператора на електропреносната 

мрежа, то става дума за по-

сложни схеми на 

присъединяване и няма логика 

точно в такива случаи 

операторите на 

http://www.dker.bg/news/364/65/obschestveni-obszhdaniya-na-proekti-za-promeni-v-naredba-4-i-naredba-6/d,news-detail.html
http://www.dker.bg/news/364/65/obschestveni-obszhdaniya-na-proekti-za-promeni-v-naredba-4-i-naredba-6/d,news-detail.html
http://www.dker.bg/news/364/65/obschestveni-obszhdaniya-na-proekti-za-promeni-v-naredba-4-i-naredba-6/d,news-detail.html
http://www.dker.bg/news/364/65/obschestveni-obszhdaniya-na-proekti-za-promeni-v-naredba-4-i-naredba-6/d,news-detail.html
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електроразпределителни мрежи 

да работят с наполовина по-

кратки срокове.  

В противен случай дружеството 

би предложило случаите по чл. 

7, ал. 2 от Наредба № 6 да бъдат 

изключени от възможността, 

процедурите по проучване да 

бъдат завършвани по реда на 

чл. 140а от ЗУТ, а да се 

„рестартират“ служебно по реда 

на Наредба № 6, като се върне 

обратна връзка до общината, 

съответно до заявителя. В този 

случай няма да има нужда и от 

корекция в 30-дневния срок, 

необходим на ЕСО ЕАД, в чл. 7, 

ал. 3. 

Чл. 12, (6) 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 12 (6) 

(6) В случаите по чл. 7, ал. 2 

срокът за издаване на становище 

за условията за присъединяване от 

оператора на разпределителната 

мрежа се удължава със срока на 

съгласуване на условията за 

присъединяване от страна на 

оператора на преносната мрежа. 

Чл. 12 (6) 

(6) В случаите по чл. 7, ал. 2 

срокът за издаване на становище 

за условията и начина на 

присъединяване от оператора на 

разпределителната мрежа се 

удължава със срока на 

съгласуване на условията за 

присъединяване от страна на 

оператора на преносната мрежа. 

 Не се приема. 

Предложената разпоредба е 

идентична по съдържание с 

разпоредбата от проекта на 

НИД на Наредба № 6. 

Чл. 12, (7) 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 12 (7) 

(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. 

Чл. 12 (7) 

(7) Условия за присъединяване, 

издадени по реда на тази наредба 

могат да се обжалват при 

условията и по реда на чл. 22 ЗЕ. 

 Не се приема. 

Предложената разпоредба е 

идентична по съдържание с 

разпоредбата от проекта на 

НИД на Наредба № 6. 

Чл. 12, нова 

ал. 7 

 Чл. 12 (нова 7).  

(7) Становището по чл. 12, ал. 1 

В случай че клиента има 

някакви забележки или изразява 
Не се приема. 

Възможността за преговори и 
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ЕСО ЕАД се изпраща на лицата по чл. 4, 

ал. 2, които при несъгласие с 

предложените условия за 

присъединяване, в тридесет 

дневен срок, представят 

писменото си възражение по 

него. 

несъгласие с клаузи от 

становището за условията за 

присъединяване е нормално по 

пътя на преговори между двете 

страни да се постигне 

споразумение. В случай че 

двете страни не се съгласят с 

клаузите на становището, 

тогава клиента да се жалва в 

КЕВР. Предложената от 

Комисията алинея 7 на член 12, 

да стане алинея 8. 

постигането на съгласие 

между страните не следва да 

се  регламентира в нормативен 

акт, тъй като зависи от тяхната 

воля. 

Чл. 12, нова 

(8) 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

 Чл. 12 нова (8) 

(8) Условия за присъединяване, 

издадени по реда на чл. 140а, ал. 

1 от ЗУТ, могат да се обжалват 

по реда на чл. 140а, ал. 5 от ЗУТ. 

 Не се приема. 

Възможността за оспорване на 

предоставени от дружествата 

изходни данни е 

регламентирана в ЗУТ и не 

попада в приложното поле на 

Наредба № 6. 

Чл. 13, (1) 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 13 (1) 

(1) След издаване на становище за 

условията за присъединяване 

клиентът подава до мрежовия 

оператор за съгласуване работен 

проект част архитектурна и част 

електрически уредби и 

инсталации до границата на 

собственост. 

Чл. 13 (1) 

(1) След издаване на становище за 

условията и начина на 

присъединяване клиентът подава 

до мрежовия оператор за 

съгласуване работен проект част 

„Архитектурна“ и част 

„Електрически уредби и 

инсталации до границата на 

собственост“. 

 Не се приема. 

Предложената разпоредба е 

идентична по съдържание с 

разпоредбата от проекта на 

НИД на Наредба № 6. 

Чл. 13, (2) 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 13 (2) 

(2) В случаите на чл. 4, ал. 2 се 

прилага реда на чл. 140а от ЗУТ. 

Чл. 13 (2) 

Да отпадне. 

 Не се приема. 

Дружеството не е посочило 

мотиви, налагащи отпадането 

на разпоредбата. 

Чл. 13, (3) 

„Електрора

зпределение 

Чл. 13 (3) 

(3) Когато е предвидено 

присъединителните съоръжения 

Чл. 13 (2) 

(2) Когато е предвидено 

присъединителните съоръжения 

 Не се приема. 

Текстът на действащата 

разпоредба е ясен и не се 
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Юг“ ЕАД да бъдат изградени по реда на чл. 

21, ал. 5, клиентът предоставя за 

съгласуване работни проекти за 

присъединителните съоръжения. 

да бъдат изградени по реда на чл. 

21, ал. 5 от настоящата 

наредба, клиентът предоставя за 

съгласуване от мрежовия 

оператор и работни проекти за 

присъединителните съоръжения. 

нуждае от прецизиране. 

Чл. 13, (4) 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 13 (4) 

(4) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2016 г. , в 

сила от 4.10.2016 г.) Мрежовият 

оператор съгласува представените 

части от работните проекти на 

електрическите уредби и 

съоръжения от присъединявания 

обект. 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. 

Чл. 13 (3) 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2016 г. , в 

сила от 4.10.2016 г.) Мрежовият 

оператор съгласува представените 

части от работните проекти по ал. 

1 и ал. 2 на електрическите 

уредби и съоръжения от 

присъединявания обект. 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. 

 Не се приема, поради 

неприемането на 

предложението за отпадане, 

съответно изменение и 

допълнение на разпоредби в 

чл. 13. 

Чл. 14, (1) 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 14 (1) 

(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. 

Чл. 14 (1) 

(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 настоящата 

наредба или по реда на чл. 140а, 

ал. 7 от ЗУТ. 

 Не се приема. 

Разпоредбата е ясна и не се 

нуждае от прецизиране. 

Чл. 14, (2) 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 14 (2) 

(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 

Чл. 14 (2) 

(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 

 Не се приема. 

С предложената редакция се 

изключва хипотезата по чл. 

140а от ЗУТ. 
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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. 

облигационно право за ползване 

на обекта, за който друго лице има 

издадено становище за условията 

и начина за присъединяване. 

Чл. 14, (4) 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 14 (4) 

(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г., в 

сила от 13.05.2016 г.) В случаите 

по ал. 3 се заплаща цена по 

ценоразпис на услугите на 

съответния мрежови оператор, 

утвърден от КЕВР, а условията за 

присъединяване се уреждат със: 

1.становище за условията за 

присъединяване - в случаите по 

ал. 3, т. 1; 

2.договора за присъединяване на 

изграждания обект - в случаите по 

ал. 3, т. 2. 

Чл. 14 (4) 

(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г., в 

сила от 13.05.2016 г.) В случаите 

по ал. 3 се заплаща цена по 

ценоразпис на услугите на 

съответния мрежови оператор, 

утвърден от КЕВР, а условията за 

присъединяване се уреждат със: 

1.становище за условията и 

начина за присъединяване - в 

случаите по ал. 3, т. 1; 

2.договора за присъединяване на 

изграждания обект - в случаите по 

ал. 3, т. 2. 

 Не се приема. 

Предложената разпоредба е 

идентична по съдържание с 

разпоредбата от проекта на 

НИД на Наредба № 6. 

Чл. 15, (1) 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 15 (1) 

(1) Лицето по чл. 14, ал. 1 или 2 

подава до съответния мрежови 

оператор писмено искане за 

сключване на договор за 

присъединяване, към което 

прилага: 

1. нотариално заверено 

пълномощно на лицето, 

упълномощено да представлява 

лицето по чл. 14, ал. 1 или 2; 

2. документ, удостоверяващ 

вещно право върху обекта, или 

договор за наем. 

Чл. 15 (1) 

(1) Лицето по чл. 14, ал. 1 или 2 

подава до съответния мрежови 

оператор писмено искане за 

сключване на договор за 

присъединяване, към което 

прилага: 

1. документ, удостоверяващ 

вещно право върху обекта, или 

договор за наем. 

2. нотариално заверено 

пълномощно на лицето, 

упълномощено да представлява 

лицето по чл. 14, ал. 1 или 2; 

 Предложеният текст е с 

еднакво съдържание с този от 

проекта на НИД на Наредба № 

6, поради което не следва да се 

разглежда. 

Чл. 15, ал. 

1, т. 2 

ЕСО ЕАД 

Чл. 15. (1) 

(1) Лицето по чл. 14, ал. 1 или 2 

подава до съответния мрежови 

Чл. 15. (1) 

(1) Лицето по чл. 14, ал. 1 или 2 

подава до съответния мрежови 

Изложени по предложението за 

редакция на чл.5, ал. 2, т. 2. 
Не се приема. 

Предложената редакция не 

внася допълнителна яснота в 
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оператор писмено искане за 

сключване на договор за 

присъединяване, към което 

прилага: 

1. нотариално заверено 

пълномощно на лицето, 

упълномощено да представлява 

лицето по чл. 14, ал. 1 или 2; 

2. документ, удостоверяващ 

вещно право върху обекта, или 

договор за наем. 

оператор писмено искане за 

сключване на договор за 

присъединяване, към което 

прилага: 

1. нотариално заверено 

пълномощно на лицето, 

упълномощено да представлява 

лицето по чл. 14, ал. 1 или 2; 

2. документ, удостоверяващ 

вещно право върху обекта, или 

договор за наем, право на 

собственост или друго вещно 

или облигационно право за 

ползване на обект. 

текста на разпоредбата. 

Чл. 15, (2) 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 15 (2) 

(2) За присъединяване на обекти 

по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2 към 

искането за сключване на договор 

за присъединяване възложителят 

прилага и: 

1. влязло в сила разрешение за 

строеж на обекта; 

2. одобрен инвестиционен проект 

- част архитектурна и част 

електрически уредби и 

инсталации на обекта в частта, 

засягаща монтирането на 

съоръженията за присъединяване 

и подхода към тях, съобразени със 

становището за условията за 

присъединяване. 

Чл. 15 (2) 

(2) За присъединяване на обекти 

по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2 към 

искането за сключване на договор 

за присъединяване възложителят 

прилага и: 

1. влязло в сила разрешение за 

строеж на обекта; 

2. одобрен инвестиционен проект 

- част архитектурна и част 

електрически уредби и 

инсталации на обекта в частта, 

засягаща монтирането на 

съоръженията за присъединяване 

и подхода към тях, съобразени със 

становището за условията и 

начина на присъединяване; 

3. влязло в сила разрешение за 

строеж на съоръженията за 

присъединяване, когато те се 

изграждат по реда на чл. 21, ал. 

5 или чл. 117, ал. 5 и 6 от Закона 

 Не се приема  

Изграждането на съоръжения 

за присъединяване се уговаря 

в договора. 
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за енергетиката. 

Чл. 15, нова 

(3) 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

 Чл. 15 нова (3) 

(3) В случаите на процедура по 

реда на чл.140а от ЗУТ, лицето, 

получило становище за 

присъединяване, може да подаде 

заявление за сключване на 

договор за присъединяване, ако в 

едногодишен срок от влизането 

в сила на визата за проектиране, 

издадена му по реда на чл. 140а 

от ЗУТ, е внесло за съгласуване и 

одобряване инвестиционния 

проект от компетентния 

административен орган, за 

което прилага удостоверение от 

последния. Договорът за 

присъединяване се подписва при 

изпълнени условията по ал.2 от 

настоящия член. 

 Не се приема. 

Процедурата е уредена в ЗУТ. 

Чл. 15, (3) 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 15 (3) 

(3) В искането може да се 

предлагат промени на условия 

определени в становището за 

условията за присъединяване.. 

Чл. 15 (4) 

(4) В заявлението за сключване 

на договор за присъединяване 
може да се предлагат промени на 

условия определени в 

становището за условията за 

присъединяване.. 

 Предложеният текст е с 

еднакво съдържание с този от 

проекта на НИД на Наредба № 

6, поради което не следва да се 

разглежда. 

Чл. 15, (4) 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 15 (4) 

(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 

Чл. 15 (5) 

(5) Когато лицето по ал. 1 не е 

собственик на обекта, то 

представя и нотариално заверено 

съгласие на собственика с 

определените в становището за 

условията и начина на 

присъединяване условия, начин на 

присъединяване и сервитутна(и) 

 Предложеният текст е с 

еднакво съдържание с този от 

проекта на НИД на Наредба № 

6, поради което не следва да се 

разглежда. 
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съоръженията. зона(и) на съоръженията. 

Чл. 15, (5) 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 15 (5) 

(5) Когато искането е за временно 

електроснабдяване по чл. 4, ал. 1, 

т. 7 за нуждите на строителството, 

с изключение на случаите по чл. 

14, ал. 3, се представя и сключен 

договор за присъединяване на 

изграждания обект или виза за 

проектиране по чл. 140а от ЗУТ. 

Чл. 15 (6) 

(6) Когато искането е за временно 

електроснабдяване по чл. 4, ал. 1, 

т. 7 за нуждите на строителството, 

с изключение на случаите по чл. 

14, ал. 3, се представя и сключен 

договор за присъединяване на 

изграждания обект или виза за 

проектиране по чл. 140а от ЗУТ. 

Договор за временно захранване 

за строителство може да се 

сключи едновременно с договора 

за присъединяване на обекта. 

 Не се приема. 

Дружеството не е посочило 

мотиви, налагащи редакцията 

на разпоредбата. 

Чл. 15, нова 

(7) 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

 Чл. 15 нова (7) 

(7) В случаите на процедура по 

реда на чл. 140а от ЗУТ, лицето, 

получило становище за 

условията и начина на 

присъединяване при издаването 

на виза за проектиране, може да 

подаде заявление за сключване 

на договор за временно 

електроснабдяване на 

строителния обект - когато в 

имота не е осигурено захранване, 

ако в едногодишен срок от 

влизането в сила на визата за 

проектиране, внесе за 

съгласуване и одобряване 

инвестиционния проект от 

компетентния 

административен орган, за 

което прилага удостоверение от 

последния. Договорът за 

временно електрозахранване се 

 Не се приема. 

Процедурата е уредена в ЗУТ. 
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подписва при изпълнени 

условията по ал 5 от 

настоящия член. 

Чл. 15, (6) 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 15 (6) 

(6) Когато представените 

документи са непълни или не 

отговарят на изискванията на 

наредбата, съответният мрежови 

оператор писмено уведомява 

лицето, което е подало искането, в 

14-дневен срок от датата на 

подаването му. 

Чл. 15 (8) 

(8) Когато представените 

документи са непълни или не 

отговарят на изискванията на 

наредбата, съответният мрежови 

оператор писмено уведомява 

лицето, което е подало искането, в 

14-дневен срок от датата на 

подаването му. 

 Не се приема  

Преномерация не е 

необходима, поради 

неприемане на предложението 

за създаване на нова ал. 7 в чл. 

15. 

Чл. 15, (7) 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 15 (7) 

(7) Лицето, подало искането, 

отстранява непълнотите и 

несъответствията в документите 

или представя допълнително 

необходимите документи и 

информация в 30- дневен срок от 

датата на получаване на 

уведомлението по ал. 6. 

Чл. 15 (9) 

(9) Лицето, подало искането, 

отстранява непълнотите и 

несъответствията в документите 

или представя допълнително 

необходимите документи и 

информация в 30- дневен срок от 

датата на получаване на 

уведомлението по ал. 6. 

 Не се приема  

Преномерация не е 

необходима, поради 

неприемане на предложението 

за създаване на нова ал. 7 в чл. 

15. 

Чл. 15, (8) 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 15 (8) 

(8) Процедурата по 

присъединяване на обекта се 

прекратява, когато лицето, подало 

искането, не отстрани 

непълнотите и несъответствията в 

документите или не представи 

допълнително необходимите 

документи и информация в срока 

по ал. 7. 

Чл. 15 (10) 

(10) Процедурата по 

присъединяване на обекта се 

прекратява, когато лицето, подало 

искането, не отстрани 

непълнотите и несъответствията в 

документите или не представи 

допълнително необходимите 

документи и информация в срока 

по ал. 7 или не е заплатило 

договорената цена за 

присъединяване в срока, отразен 

в издадената му фактура от 

МО. 

 Не се приема. 

Преномерация не е 

необходима, поради 

неприемане на предложението 

за създаване на нова ал. 7 в чл. 

15. 

Заплащането на цена за 

присъединяване не е предмет 

на Наредба № 6. 

Чл. 16, ал. 1 Чл. 16. (1) Чл. 16. (1) Правната рамка, Не се приема. 
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„Електрора

зпределение 

Север“ АД 

(1) В едномесечен срок от 

подаване на искането за 

сключване на договор за 

присъединяване съответният 

мрежови оператор: 

1. подготвя договора; 

2. изпраща писмена покана до 

лицето, подало искане по чл. 15, 

ал. 1 за сключване на договора за 

присъединяване. 

(1) В едномесечен срок от 

подаване на искането за 

сключване на договор за 

присъединяване съответният 

мрежови оператор  подготвя 

договора и уведомява лицето, 

подало искане по чл. 15, ал. 1, за 

сключване на договора за 

присъединяване. 

регламентираща 

взаимоотношенията ни с 

клиентите, има нужда от 

осъвременяване с оглед 

развитието на 

информационните и 

комуникационни технологии. 

Докато законовите текстове ни 

ограничават единствено до 

писменото уведомяване, 

насочването на усилия в 

развитието на алтернативни 

комуникационните канали 

остава икономически 

необосновано, тъй като 

използването им не осигурява 

изпълнение на законовите 

задължения от лицензианта. 

Понякога използването на 

други комуникационни канали 

(телефон, имейл, SMS-

известяване, електронен 

портал) е по-бързо, по-удобно, 

по-икономично и по-

предпочитано от клиента. 

Същевременно, има начини то 

да бъде доказано при 

необходимост. 

С предложената редакция не 

се конкретизират 

задълженията на дружеството. 

Чл. 16, (2) 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 16 (2) 

(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 

Чл. 16 (2) 

(2) Когато не е започнала 

процедура по ал. 1, в срок от една 

година от представянето на 

становището за условията и 

начина на присъединяване по 

причина, зависеща от лицето по 

чл. 14, процедурата по 

 Предложеният текст е с 

еднакво съдържание с този от 

проекта на НИД на Наредба № 

6, поради което не следва да се 

разглежда. 
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се прекратява. За започване на 

нова процедура по 

присъединяване на обекта 

възложителят подава ново искане 

за присъединяване на обекта по 

реда на чл. 4. 

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. 

Чл. 16, , 

нова ал. 3 

„ЧЕЗ 

Разпределе

ние 

България“ 

АД 

 Чл. 16 нова (3).  

(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. 

Допълнението е с цел избягване 

на хипотези, в които 

недобросъвестно се проточва 

процедурата по 

присъединяване. 

Предложението за създаване 

на нова ал. 3 в чл. 16 не е 

част от проекта на НИД на 

Наредба № 6, който е 

подложен на обществено 

обсъждане, поради което 

предложението следва да 

бъде обсъдено със 

заинтересованите лица при 

условията на чл. 26, ал. 2 от 

ЗНА. 

Чл. 19, (1), 

точка 1, 

буква „а“ 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 19 (1), точка 1, буква „а“ 

а) становището за условията за 

присъединяване; 

Чл. 19 (1), точка 1, буква „а“ 

а) становището за условията и 

начина на присъединяване; 

 Предложеният текст е с 

еднакво съдържание с този от 

проекта на НИД на Наредба № 

6, поради което не следва да се 

разглежда. 

Чл. 20, ал. 1 

ЕСО ЕАД 

Чл. 20. (1) 

(1) Договорът за присъединяване 

към електрическата мрежа се 

прекратява след представяне на 

документ за въвеждане в 

експлоатация на съоръженията за 

присъединяване и на обекта, 

издаден при условията и по реда 

на ЗУТ, освен ако в договора не е 

предвидено друго. 

В Чл. 20. (1) се добавя ново второ 

изречение 

Срокът на валидност на 

указаните в договора за 

присъединяване условия за 

присъединяване на обект на 

клиент е не повече от срока на 

разрешението за строеж 

съгласно чл. 153, ал. 2 от ЗУТ, 

като след изтичане на този 

срок договорът се прекратява 

автоматично, освен ако в 

Договорът следва да има срок 

на действие, за да не се 

резервират мощности и по този 

начин да се облагодетелстват 

първите сключили договор и 

незапочнали строителство, а 

сериозни възложители които ще 

строят да получават 

становища/договори за 

присъединяване към по-далечни 

обекти на съответния мрежови 

оператор. 

Не се приема. 

В договорите за 

присъединяване се уреждат 

взаимоотношенията по 

прехвърляне на собствеността 

на присъединителните 

съоръжения. С предложената 

редакция няма да бъдат 

защитени интересите на 

страните, тъй като договорите 

ще се прекратяват 

автоматично. 
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тримесечен срок не бъде 

представено на съответния 

оператор презаверено 

разрешението за строеж 

съгласно чл. 153, ал. 4 от ЗУТ. 

Чл. 20, , 

нова ал. 3 

ЕСО ЕАД 

 Чл. 20 нова (3).  

(3) Когато схемата на 

присъединяване на обект на 

клиент, осигурява Втора 

категория по осигуреност на 

електрозахранване или по-

висока, в това число 

присъединяване при разкъсване 

на електропровод, съответния 

оператор не заплаща цена за 

достъп и пренос през чужди 

съоръжения. 

За осигуряване на висока 

категория по осигуреност на 

електрозахранването, се налага 

обекта да бъде захранен от поне 

два независими източника. В 

зависимост от схемата на 

работа на обекта, би могло да се 

претендира за цена за достъп и 

пренос през чужди съоръжения, 

което считаме за неправилно. 

Предложената разпоредба се 

приема по принцип със 

следната редакция: 

„(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.“ 

Предвид обстоятелството, че 

предложението за създаване 

на нова ал. 3 в чл. 20 не е 

част от проекта на НИД на 

Наредба № 6, който е 

подложен на обществено 

обсъждане, предложението 

следва да бъде обсъдено със 

заинтересованите лица при 

условията на чл. 26, ал. 2 от 

ЗНА. 

Чл. 21, (9) 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 21 (9) 

(9) Електрически уредби и/или 

електропроводи с високо или 

средно напрежение се проектират 

Чл. 21 (9) 

(9) Електрически уредби и/или 

електропроводи с високо или 

средно напрежение се проектират 

 Приема се. 
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и изграждат от и за сметка на 

лицето, сключило договор за 

присъединяване, когато са 

собственост на небитов клиент 

съгласно чл. 117, ал. 5 ЗЕ. В този 

случай цената за присъединяване 

включва извършените от 

оператора разходи за 

присъединяването на обекта. 

и изграждат от и за сметка на 

лицето, сключило договор за 

присъединяване, когато са 

собственост на небитов клиент 

съгласно чл. 117, ал. 5 и ал. 6 ЗЕ. 

В този случай цената за 

присъединяване включва 

извършените от оператора 

разходи за присъединяването на 

обекта. 

Чл. 21, (11) 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 21 (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 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. 

Чл. 21 (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 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. 

 Предложеният текст е с 

еднакво съдържание с този от 

проекта на НИД на Наредба № 

6, поради което не следва да се 

разглежда. 

Чл. 23, , ал. 

2 

ЕСО ЕАД 

Чл. 23. (2) 

(2) В случаите на провеждане на 

приемни изпитвания и/или 

проверка за постигането на 

проектните показатели в 

експлоатационни условия 

електрическите съоръжения за 

присъединяване и тези на 

присъединявания обект се 

поставят под напрежение при 

условията и по реда на ЗУТ. 

Чл. 23. (2) 

(2) В случаите на провеждане на 

приемни изпитвания и/или 

проверка за постигането на 

проектните показатели в 

експлоатационни условия 

електрическите съоръжения за 

присъединяване и тези на 

присъединявания обект се 

поставят под напрежение при 

условията и по реда на ЗУТ и 

За провеждане на технологични 

изпитвания и 72-часови проби е 

необходимо клиента да заплаща 

мрежови услуги, да заплаща 

консумираната енергия и да 

бъде балансиран за цялото 

време на изпитванията. Това е 

необходимия набор от 

договори, гарантиращи правата 

и задълженията на участниците 

на пазара на електроенергия 

Не се приема. 

Предложението касае 

уреждане на финансови 

взаимоотношения, възникнали 

по повод и във връзка с 

провеждане на 72-часови 

проби. Тези взаимоотношения 

не са уредени на законово 

ниво. В този смисъл в 

относимата подзаконова 

уредба не е предвиден срочен 
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след: 

1. сключване на срочен договор за 

достъп и пренос, с който се 

уреждат финансовите 

взаимоотношения във връзка с 

предоставянето на мрежови 

услуги; 

2. договор за балансиране 

сключен със съответния 

оператор; 

3. договор за присъединяване 

сключен със съответния 

оператор; 

4. договор за доставка на 

електрическа енергия сключен с 

лицензирано за това дружество; 

5. изпълнение на задълженията 

по чл. 25. 

договор за достъп и пренос 

преди въвеждане на обект в 

експлоатация. От друга страна 

отношенията, свързани с 

балансиране на съответния 

обект не са предмет на 

Наредба № 6. По изложените 

причини не следва да се 

изменя Наредба № 6 по 

отношение на документите, 

необходими за провеждане на 

72-часови проби преди 

уреждане на този въпрос на 

законово ниво.  

 

Чл. 23, нова 

ал. 3 

ЕСО ЕАД 

 Чл. 23 нова (3).  

(3) Срокът на действие на 

договорите по ал. 2, т. 1, т. 2 и 

т. 4 е със срока на приемни 

изпитвания и/или проверката за 

постигането на проектните 

показатели в експлоатационни 

условия. 

След въвеждане в експлоатация 

и изпълнение на всички клаузи 

по договора за присъединяване, 

в съответствие с ПТЕЕ, се 

подписват необходимите 

договори за пренос и достъп, 

балансиране, доставка на 

електроенергия. 

Съществуващата ал. 3 на чл. 23 

става ал. 4. 

Не се приема. 

Срокът на действие следва да 

е уреден в самия договор, а не 

в Наредба № 6. 

Чл. 23, ал. 3 

ЕСО ЕАД 

Чл. 23. (3) 

(3) Съоръженията по ал. 1 и 2 се 

поставят под напрежение до 

границата на собственост само от 

съответния мрежови оператор или 

от упълномощени от него лица в 

7- дневен срок от датата на 

представяне на доказателства от 

Чл. 23. (4) 

(4) Съоръженията по ал. 1 и 2 се 

поставят под напрежение до 

границата на собственост само от 

съответния мрежови оператор или 

от упълномощени от него лица в 

7- дневен срок от датата на 

представяне на доказателства от 

Става ал. 4 

Преномерация 
Не се приема. 

Предложената преномерация 

от ЕСО ЕАД на разпоредбата 

е във връзка с предложената 

нова ал. 3 на чл. 23, която не 

се приема. 
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клиента, че е сключил: 

1. договор за пренос и достъп до 

съответната мрежа; 

2. договор за доставка на 

електрическа енергия с 

лицензирано за това дружество. 

клиента, че е сключил: 

1. договор за пренос и достъп до 

съответната мрежа; 

2. договор за доставка на 

електрическа енергия с 

лицензирано за това дружество. 

Чл. 24 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

 

Чл. 24 

Когато съоръженията за 

присъединяване са изградени по 

реда на чл. 21, ал. 5, те се поставят 

под напрежение след сключване 

на договор(и) между собственика 

на имота и на съоръженията и 

съответния мрежови оператор за 

прехвърляне на собствеността 

върху съоръженията, правото на 

собственост или правото на 

строеж върху съответната част от 

имота и учредяване на сервитутни 

права. 

Чл. 24 

Когато съоръженията за 

присъединяване са изградени по 

реда на чл. 21, ал. 5, те се поставят 

под напрежение след прехвърляне 

на правото на собственост 

върху съоръженията, правото 

на собственост или правото на 

строеж върху съответната част от 

имота на съответния мрежови 

оператор и учредяване на 

сервитутни права в полза на 

съответния мрежови оператор. 

 Не се приема. 

Дружеството не е посочило 

мотиви, налагащи редакцията 

на разпоредбата. 

 

 

Чл. 39, ал. 

3, изречение 

първо 

„ЧЕЗ 

Разпределе

ние 

България“ 

АД 

Чл. 39 (3) 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г., в 

сила от 13.05.2016 г.) Когато 

месечната максимална използвана 

активна мощност в два 

последователни месеца е по-

голяма от договорената 

предоставена мощност и клиентът 

не е заявил увеличение в други 

по-големи размери, от следващия 

месец за предоставена мощност 

по договора/договорите по чл. 23, 

ал. 3, т. 1 се приема по-голямата 

от двете регистрирани месечни 

максимални използвани 

мощности, но не повече от 

Чл. 39 (3) Изречение първо 

Когато месечната максимална 

използвана активна мощност в два 

последователни месеца е по-

голяма от договорената 

предоставена мощност и клиентът 

не е заявил увеличение в други 

по-големи размери, от следващия 

месец за предоставена мощност по 

договора/договорите по чл. 23, ал. 

3, т. 1 се приема по-голямата от 

двете регистрирани месечни 

максимални използвани 

мощности. 

Предложената промяна ще даде 

възможност на 

електроразпределителните 

дружества справедливо да 

урегулират отношенията си с 

клиентите с предоставена 

мощност 100 кВт и повече, като 

последните ще заплащат цена 

достъп съгласно реално 

използваната от тях мощност. В 

тези хипотези техническите 

средства за ограничаване на 

мощността не се използват, т.к. 

спирането на захранването при 

достигане или надхвърляне на 

договорената мощност би 

Не се приема. 

С предложената промяна ще 

се премахне ограничението за 

присъединена мощност, което 

би довело до влошаване на 

качеството на електрическата 

енергия предвид 

обстоятелството, че не са 

предвидени действия от 

страна на оператора по 

реконструкция на енергийните 

съоръжения, а е предвидена 

само възможността да се 

заплаща цена за достъп. 

Предложената редакция няма 

да бъде приложима по 
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присъединената мощност за 

обекта. Клиентът доплаща 

разликата между дължимата цена 

за присъединяване за новата 

предоставена мощност и 

заплатената цена за 

присъединяване, определени 

съгласно действащата нормативна 

уредба. 

 

довело до значителни 

материални щети, обществено 

недоволство или да застраши 

човешки живот. С промяната 

ще се улесни процеса по 

контрол на предоставената 

мощност, като за случаите 

когато са налице технически 

възможности и не възникват 

смущения за останалите 

клиенти, предоставената 

мощност ще бъде увеличена без 

предварителни проучвания. 

отношение на 

„Електроразпределение 

Север“ АД и ЕСО ЕАД, тъй 

като при тях цената за достъп 

се формира на база преминали 

количества електрическа 

енергия. Това по своята 

същност ще доведе до 

неравнопоставеност между 

различните оператори. 

Чл. 50, ал. 2 

ЕСО ЕАД 

Чл. 50. (2) 

(2) Искането се подава от лице, 

имащо вещни права върху имота, 

в който е изградена централата, 

чрез която ще се осъществява 

дейността. 

Чл. 50. (2) 

(2) Искането се подава от лице, 

имащо право на собственост 

или друго вещно или 

облигационно право за ползване 

на имота, в който е изградена 

централата, чрез която ще се 

осъществява дейността. 

Изложени по предложението за 

редакция на чл.5, ал. 2, т. 2. 
Не се приема. 

Предложената редакция не 

внася допълнителна яснота. 

Чл. 52, ал. 

2, т. 1 

ЕСО ЕАД 

Чл. 52. (2) т. 1 

(2) Към искането по ал. 1 се 

прилагат: 

1. документ, удостоверяващ 

вещното право върху имота; 

Чл. 52. (2) т. 1 

(2) Към искането по ал. 1 се 

прилагат: 

1. документ, удостоверяващ право 

на собственост или друго вещно 

или облигационно право за 

ползване на имота; 

Изложени по предложението за 

редакция на чл.5, ал. 2, т. 2. 
Не се приема. 

Предложената редакция не 

внася допълнителна яснота. 

Чл. 53, ал. 2 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 53. (2) 

(2) Операторите на 

разпределителни мрежи 

съгласуват с оператора на 

преносна мрежа условията за 

присъединяване на електрическа 

централа към разпределителната 

мрежа средно напрежение. 

Чл. 53. (2) 

Да отпадне 

 Не се приема. 

Дружеството не е посочило 

мотиви, налагащи отпадане на 

разпоредбата. 
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Чл. 53, ал. 3 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 53. (3) 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2016 г. , в 

сила от 4.10.2016 г.) 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 25 дни. 

Чл. 53. (3) 

Да отпадне 

 Не се приема. 

Дружеството не е посочило 

мотиви, налагащи отпадане на 

разпоредбата. 

Чл. 54, ал. 3 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 54. (3) 

(3) Изискванията на мрежовия 

оператор във връзка с 

обстоятелствата по ал. 1 и 2 се 

указват в становището за 

условията за присъединяване на 

централата. 

Чл. 54. (3) 

(3) Изискванията на мрежовия 

оператор във връзка с 

обстоятелствата по ал. 1 и 2 се 

указват в становището за 

условията и начина на 

присъединяване на централата. 

 Не се приема. 

Предложената разпоредба е 

идентична по смисъл с 

разпоредбата от проекта на 

НИД на Наредба № 6. 

 

Чл. 55, ал. 3 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 55. (3) 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г., в 

сила от 13.05.2016 г.) Лицето, 

подало искането за проучване на 

условията за присъединяване, 

може да обжалва отказа пред 

КЕВР при условията и по реда на 

чл. 22 ЗЕ. 

Чл. 55. (3) 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г., в 

сила от 13.05.2016 г.) Лицето, 

подало искането за проучване на 

условията и начина на  

присъединяване, може да обжалва 

отказа пред КЕВР при условията и 

по реда на чл. 22 ЗЕ. 

 Не се приема. 

Предложената разпоредба е 

идентична по смисъл с 

разпоредбата от проекта на 

НИД на Наредба № 6. 

 

Чл. 56, ал. 1 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 56. (1) 

(1) Мрежовият оператор извършва 

проучване, изготвя и предоставя 

писмено становище за условията 

за присъединяване на лицето, 

подало искане за присъединяване 

по чл. 50, в срок до 30 дни за 

оператора на разпределителната 

мрежа и до 60 дни за оператора на 

преносната мрежа от датата на 

постъпване на искането. 

Чл. 56. (1) 

(1) Мрежовият оператор извършва 

проучване, изготвя и предоставя 

писмено становище за условията и 

начина на присъединяване на 

лицето, подало искане за 

присъединяване по чл. 50, в срок 

до 30 дни за оператора на 

разпределителната мрежа и до 60 

дни за оператора на преносната 

мрежа от датата на постъпване на 

 Не се приема. 

Предложената разпоредба е 

идентична по смисъл с 

разпоредбата от проекта на 

НИД на Наредба № 6. 
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искането. 

Чл. 58, ал. 1 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 58. (1) 

(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. 

Чл. 58. (1) 

(1) Лицето, получило становище 

за условията и начина на 

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. 

 Не се приема. 

Предложената разпоредба е 

идентична по смисъл с 

разпоредбата от проекта на 

НИД на Наредба № 6. 

 

Чл. 59, ал. 1 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 59. (1) 

(1) След одобряване на 

инвестиционния проект за обекта 

възложителят на електрическата 

централа в случаите по чл. 49 и 50 

подава до мрежовия оператор 

писмено искане за сключване на 

договор за присъединяване, към 

което прилага: 

1.нотариално заверено 

пълномощно на лицето, 

упълномощено да представлява 

възложителя; 

2. документи, удостоверяващи 

правата на възложителя за 

изграждане или разширение на 

електрическата централа; 

3. одобрен инвестиционен проект 

- на фаза технически проект - част 

архитектурна и част 

конструктивна, отнасящ се до 

монтирането на съоръженията за 

Чл. 59. (1) 

(1) След одобряване на 

инвестиционния проект за обекта 

възложителят на електрическата 

централа в случаите по чл. 49 и 50 

подава до мрежовия оператор 

писмено искане за сключване на 

договор за присъединяване, към 

което прилага: 

1.нотариално заверено 

пълномощно на лицето, 

упълномощено да представлява 

възложителя; 

2. документи, удостоверяващи 

правата на възложителя за 

изграждане или разширение на 

електрическата централа; 

3. одобрен инвестиционен проект 

- на фаза технически проект - част 

архитектурна и част 

конструктивна, отнасящ се до 

монтирането на съоръженията за 

 Предложеният текст е с 

еднакво съдържание с този от 

проекта на НИД на Наредба № 

6, поради което не следва да се 

разглежда. 
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присъединяване и подхода към 

тях; 

4. работни проекти - част електро 

на хартиен носител; 

5. разрешение за строеж за 

съоръженията за присъединяване. 

присъединяване и подхода към 

тях; 

4. работни проекти - част електро 

на хартиен носител; 

5. разрешение за строеж за 

съоръженията за присъединяване. 

Чл. 61, нова 

ал. 1 

ЕСО ЕАД 

Чл. 61. 

Договорът за присъединяване към 

електрическата мрежа се 

прекратява след представяне на 

документ за въвеждане в 

експлоатация на съоръженията за 

присъединяване и на 

електрическата централа, издаден 

при условията и по реда на ЗУТ. 

Чл. 61. нова (1) 

(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. Срокът на валидност на 

указаните в договора за 

присъединяване условия за 

присъединяване на 

електрическата централа е не 

повече от срока на 

разрешението за строеж 

съгласно чл. 153, ал. 2 от ЗУТ, 

като след изтичане на този 

срок договорът се прекратява 

автоматично, освен ако в 

тримесечен срок не бъде 

представено на съответния 

оператор презаверено 

разрешението за строеж 

съгласно чл. 153, ал. 4 от ЗУТ. 

Изложени по предложението за 

редакция на чл.20, ал. 1. 

Предложението за изменение 

в чл. 61 не е част от проекта на 

НИД на Наредба № 6, който е 

подложен на обществено 

обсъждане, поради което 

предложението следва да бъде 

обсъдено със 

заинтересованите лица при 

условията на чл. 26, ал. 2 от 

ЗНА. 

 

 

Не се приема предложението 

за изречение второ. 

В договорите за 

присъединяване се уреждат 

взаимоотношенията по 

прехвърляне на собствеността 

на присъединителните 

съоръжения. С предложената 

редакция няма да бъдат 

защитени интересите на 

страните, тъй като договорите 

ще се прекратяват 

автоматично. 

 

 

 

Чл. 61, нова 

ал. 2 

 Чл. 61. нова (2) 

(2) Техническите параметри и 

За осигуряване на по-сигурно 

присъединяване към мрежата, 
Предложената разпоредба се 

приема по принцип със 
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ЕСО ЕАД условия от договора за 

присъединяване, при които е 

присъединена електрическата 

централа, запазват действието 

си и в договорите за достъп и 

пренос. 

се налага обекта да бъде 

присъединен поне с два 

електропровода, като всеки 

един да може да изнася 

генерираната енергия от 

централата (критерии п-1). В 

зависимост от схемата на 

работа на обекта, би могло да се 

претендира за цена за достъп и 

пренос през чужди съоръжения, 

което дружеството счита за 

неправилно. 

следната редакция: 

„(2) Техническите параметри 

и условия от договора за 

присъединяване, при които е 

присъединена електрическата 

централа, се посочват и в 

договорите за достъп и 

пренос.“ 

Предвид обстоятелството, че 

предложението за създаване 

на нова ал. 2 в чл. 61 не е 

част от проекта на НИД на 

Наредба № 6, който е 

подложен на обществено 

обсъждане, предложението 

следва да бъде обсъдено със 

заинтересованите лица при 

условията на чл. 26, ал. 2 от 

ЗНА. 

Чл. 61, нова 

ал. 3 

ЕСО ЕАД 

 Чл. 61. нова (3) 

(3) Когато схемата на 

присъединяване на 

електрическата централа 

отговаря на критерии п-1 или 

по-висок, преносния оператор не 

заплаща цена за достъп и пренос 

през чужди съоръжения. 

За осигуряване на по-сигурно 

присъединяване към мрежата, 

се налага обекта да бъде 

присъединен поне с два 

електропровода, като всеки 

един да може да изнася 

генерираната енергия от 

централата (критерии n-1). В 

зависимост от схемата на 

работа на обекта, би могло да се 

претендира за цена за достъп и 

пренос през чужди съоръжения, 

което дружеството счита за 

неправилно. 

Предложението за създаване 

на нова ал. 3 в чл. 61 се 

приема по принцип със 

следната редакция: 

„(3) Когато схемата на 

присъединяване на обект на 

производител на електрическа 

енергия отговаря на критерий 

n-1 или по-висок, преносния 

оператор не заплаща цена за 

достъп и пренос през 

съоръженията, собственост  на 

този производител.“. 

Предвид обстоятелството, че 

предложението за създаване 

на нова ал. 2 в чл. 61 не е 

част от проекта на НИД на 
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Наредба № 6, който е 

подложен на обществено 

обсъждане, предложението 

следва да бъде обсъдено със 

заинтересованите лица при 

условията на чл. 26, ал. 2 от 

ЗНА. 

Чл. 66, ал. 1 

ЕСО ЕАД 

Чл. 66. (1) 

(1) Включването на генератор в 

паралел с ЕЕС и провеждането на 

комплексна 72-часова проба в 

експлоатационни условия се 

извършват по установения 

оперативен ред, след като 

възложителят представи на 

мрежовия оператор: 

1. писмено искане от 

производителя или упълномощено 

от него лице за провеждане на 

комплексна 72-часова проба при 

експлоатационни условия; 

2. специални изисквания към 

мрежовия оператор по време на 

провеждане на 72- часовата проба; 

3. времеви график за провеждане 

на 72-часовата проба; 

4. опис на настъпилите в процеса 

на строителството промени в 

сравнение с представените 

проекти по чл. 59, ал. 1, т. 5; 

5. декларация за наличието на 

обучен оперативен 

електротехнически персонал, 

който е запознат с изискванията 

на наредбата по чл. 115 ЗЕ; 

6. списък на оперативния 

Чл. 66. (1) 

(1) Включването на генератор в 

паралел с ЕЕС и провеждането на 

комплексна 72-часова проба в 

експлоатационни условия се 

извършват по установения 

оперативен ред, след като 

възложителят представи на 

мрежовия оператор: 

1. писмено искане от 

производителя или упълномощено 

от него лице за провеждане на 

комплексна 72-часова проба при 

експлоатационни условия; 

2. специални изисквания към 

мрежовия оператор по време на 

провеждане на 72- часовата проба; 

3. времеви график за провеждане 

на 72-часовата проба; 

4. опис на настъпилите в процеса 

на строителството промени в 

сравнение с представените 

проекти по чл. 59, ал. 1, т. 5; 

5. декларация за наличието на 

обучен оперативен 

електротехнически персонал, 

който е запознат с изискванията 

на наредбата по чл. 115 ЗЕ; 

6. списък на оперативния 

Изложени по предложението за 

редакция на чл.23, ал. 2. 
Не се приема. 

Предложението касае 

уреждане на финансови 

взаимоотношения, възникнали 

по повод и във връзка с 

провеждане на 72-часови 

проби. Тези взаимоотношения 

не са уредени на законово 

ниво. В този смисъл в 

относимата подзаконова 

уредба не е предвиден срочен 

договор за достъп и пренос 

преди въвеждане на обект в 

експлоатация. От друга страна 

отношенията, свързани с 

балансиране на съответния 

обект не са предмет на 

Наредба № 6. По изложените 

причини не следва да се 

изменя Наредба № 6 по 

отношение на документите, 

необходими за провеждане на 

72-часови проби преди 

уреждане на този въпрос на 

законово ниво.  
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персонал на електрическата 

централа, който ще осъществява 

контакти с мрежовия оператор; 

7. информация съгласно чл. 78; 

8. друга информация съгласно 

изискванията на наредбата по чл. 

115 ЗЕ. 

персонал на електрическата 

централа, който ще осъществява 

контакти с мрежовия оператор; 

7. информация съгласно чл. 78; 

8. друга информация съгласно 

изискванията на наредбата по чл. 

115 ЗЕ. 

9. срочни договори за достъп и 

пренос, с които се уреждат 

финансови взаимоотношения 

във връзка с предоставяне на 

мрежови услуги; 

10. договор за балансиране 

сключен със съответния 

оператор; 

11. договор за присъединяване 

сключен със съответния 

оператор; 

12. договор за покупка/продажба 

на електрическа енергия с 

лицензирано за това дружество. 

Чл. 66, ал. 2 

ЕСО ЕАД 

Чл. 66. (2) 

(2) Преди включването на 

генератор в паралел към ЕЕС 

възложителят като производител 

сключва: 

1. договор за достъп до 

съответната мрежа; 

2. договор за продажба на 

произведената електрическа 

енергия. 

Чл. 66. (2) 

(2) Срокът на действие на 

договорите по ал. 1, т. 9, т. 10 и 

т. 12 е със срока на 

комплексната 72-часова проба в 

експлоатационни условия. 

Изложени по предложението за 

редакция на чл.23, ал. 2. 
Не се приема. 

Срокът на действие следва да 

е уреден в самия договор, а не 

в настоящата наредба. 

Чл. 72, ал. 2 

ЕСО ЕАД 

Чл. 72. (2) 

(2) При електрически централи с 

обща инсталирана генераторна 

мощност 100 и над 100 MW 

електрическите уредби с високо 

да отпадне Границата на собственост се 

определя в договора за 

присъединяване, в съответствие 

с чл. 70 и чл. 71 от Наредбата. 

Предложението за отпадане 

на чл. 72, ал. 2 не е част от 

проекта на НИД на Наредба 

№ 6, който е подложен на 

обществено обсъждане, 
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напрежение, през които се изнася 

произведената от централата 

електрическа енергия към ЕЕС, се 

изграждат от оператора на 

преносната мрежа и са негова 

собственост. 

поради което предложението 

следва да бъде обсъдено със 

заинтересованите лица при 

условията на чл. 26, ал. 2 от 

ЗНА. 

 

Чл. 72, ал. 3 

ЕСО ЕАД 

Чл. 72. (3) 

(3) Алинея 2 не се прилага, когато 

централата се изгражда за 

задоволяване на технологичните 

нужди на производствена дейност. 

да отпадне Границата на собственост се 

определя в договора за 

присъединяване, в съответствие 

с чл. 70 и чл. 71 от Наредбата. 

Предложението за отпадане 

на чл. 72, ал. 3 не е част от 

проекта на НИД на Наредба 

№ 6, който е подложен на 

обществено обсъждане, 

поради което предложението 

следва да бъде обсъдено със 

заинтересованите лица при 

условията на чл. 26, ал. 2 от 

ЗНА. 

 

Чл. 72, ал. 4 

ЕСО ЕАД 

Чл. 72. (4) 

(4) Разширението и 

реконструкцията на преносната 

и/или разпределителната мрежа, 

свързани с присъединяването на 

електрическа централа, се 

извършват от мрежовия оператор 

и са негова собственост. 

Чл. 72. (2) 

(2) Разширението и 

реконструкцията на преносната 

и/или разпределителната мрежа, 

свързани с присъединяването на 

електрическа централа, се 

извършват от мрежовия оператор 

и са негова собственост. 

Става ал. 2 

Преномерация 
Не се приема. 

Съществуващата алинея не 

следва да се преномерира. 

 

Чл. 72, ал. 5 

ЕСО ЕАД 

Чл. 72. (5) 

(5) Електропроводите и другите 

съоръжения, чрез които се 

извършва присъединяване на 

електрическите уредби на 

електрическа централа към 

преносната или към 

разпределителната мрежа след 

границата на собственост с 

производителя, се изграждат от 

съответния мрежови оператор и са 

Чл. 72. (3) 

(3) Електропроводите и другите 

съоръжения, чрез които се 

извършва присъединяване на 

електрическите уредби на 

електрическа централа към 

преносната или към 

разпределителната мрежа след 

границата на собственост с 

производителя, се изграждат от 

съответния мрежови оператор и са 

Става ал. 3 

Преномерация 
Не се приема. 

Съществуващата алинея не 

следва да се преномерира. 
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негова собственост. негова собственост. 

Чл. 75, ал. 1 

ЕСО ЕАД 

Чл. 75. (1)  

(1) При изготвянето на условията 

за присъединяване по чл. 53 

мрежовият оператор определя 

техническите изисквания, които 

се изпълняват за присъединяване 

към електрическата мрежа. 

Чл. 75. (1)  

(1) При изготвянето на условията 

за присъединяване по чл. 53 

мрежовият оператор определя 

техническите изисквания, които 

се изпълняват за присъединяване 

към електрическата мрежа, в 

съответствие с ПУЕЕС. 

В ПУЕЕС са включени 

изискванията на Регламент 

2016/631 към електрическите 

централи, присъединяващи се 

към преносната мрежа. 

Предложението за изменение 

на чл. 75, ал. 1 не е част от 

проекта на НИД на Наредба 

№ 6, който е подложен на 

обществено обсъждане, 

поради което предложението 

следва да бъде обсъдено със 

заинтересованите лица при 

условията на чл. 26, ал. 2 от 

ЗНА. 

 

Чл. 75, ал. 2 

ЕСО ЕАД 

Чл. 75. (2)  

(2) Техническите изисквания по 

ал. 1 се отнасят за системите, 

мрежите и съоръженията на 

производителя, които участват в 

оперативното управление на 

мрежите, влияят на качеството на 

електрическата енергия и трябва 

да бъдат съвместими с 

използваните в електрическата 

мрежа. 

Чл. 75. (2)  

(2) Техническите изисквания по 

ал. 1 се отнасят за системите, 

мрежите и съоръженията на 

производителя, които влияят на 

сигурността на системата, 
участват в оперативното 

управление на мрежите, влияят на 

качеството на електрическата 

енергия и трябва да бъдат 

съвместими с използваните в 

електрическата мрежа. 

Това са параметри на 

централата които трябва да се 

посочат за да може да се запази 

сигурността на 

мрежата/системата, в 

съответствие с ПУЕЕС, 

Регламент (ЕС) 2016/631 и 

Регламент (ЕС) 2016/1447. 

Не се приема.  

Припокрива се с промяната на 

чл. 75, ал. 1. 

Чл. 75, ал. 4 

ЕСО ЕАД 

Чл. 75. (4)  

(4) Условията за присъединяване 

включват технически изисквания: 

1. към електрическите уредби на 

електрическата централа; 

2. към електрическите генератори 

и помощните им системи; 

3. към управляващите системи на 

турбините; 

4. към управляващите системи на 

термичните блокове; 

5. към релейните защити и 

Чл. 75. (4)  

(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 

Въведени са термините от 

ПУЕЕС, Регламент (ЕС) 

2016/631 и Регламент (ЕС) 

2016/1447. 

Предложението за изменение 

на чл. 75, ал. 4 не е част от 

проекта на НИД на Наредба 

№ 6, който е подложен на 

обществено обсъждане, 

поради което предложението 

следва да бъде обсъдено със 

заинтересованите лица при 

условията на чл. 26, ал. 2 от 

ЗНА. 
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автоматики; 

6. налагани от автоматизираната 

система за диспечерско 

управление (АСДУ) на ЕЕС; 

7. на които трябва да отговаря 

резервният източник за 

захранване на собствените нужди 

на електрическата централа; 

8. към средствата за търговско 

измерване на електрическа 

енергия; 

9. за качеството на 

произвежданата електрическа 

енергия. 

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. 

Чл. 77, ал. 5 

ЕСО ЕАД 

Чл. 77. (5)  

(5) Информацията по чл. 52, ал. 1, 

т. 3 включва и следните проектни 

технически данни за основните 

съоръжения: 

1. генератори - номинални 

параметри, P/Q диаграма, основни 

динамични параметри; 

2. основни данни за 

възбудителната система, 

Чл. 77. (5) 

(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 

Въведени са термините от 

ПУЕЕС, Регламент (ЕС) 

2016/631 и Регламент (ЕС) 

2016/1447. 

Предложението за изменение 

на чл. 77, ал. 5 не е част от 

проекта на НИД на Наредба 

№ 6, който е подложен на 

обществено обсъждане, 

поради което предложението 

следва да бъде обсъдено със 

заинтересованите лица при 

условията на чл. 26, ал. 2 от 

ЗНА. 
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автоматичния регулатор на 

възбуждане и системния 

стабилизатор, за турбините и 

техните регулатори; 

3. блокови и повишаващи 

трансформатори - номинална 

мощност, номинално напрежение, 

напрежение на късо съединение; 

4. описание на средствата за 

компенсиране на реактивната 

мощност за електрическите 

централи с асинхронни 

генератори; 

5. описание на собствените нужди. 

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. 

 

Чл. 78, ал. 1 

ЕСО ЕАД 

Чл. 78. (1)  

(1) Преди включване на 

електрическата централа в 

паралел с мрежата на мрежовия 

оператор производителят 

представя следните основни 

данни: 

1. потвърждаване или 

актуализиране на данните по чл. 

77; 

Чл. 78. (1) 

(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; 

Въведени са термините от 

ПУЕЕС и Регламент (ЕС) 

2016/631 

Предложението за изменение 

на чл. 78, ал. 1 не е част от 

проекта на НИД на Наредба 

№ 6, който е подложен на 

обществено обсъждане, 

поради което предложението 

следва да бъде обсъдено със 

заинтересованите лица при 

условията на чл. 26, ал. 2 от 

ЗНА. 
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2. подробни технически данни от 

производителя на генераторите 

(номинални електрически 

параметри, реактанси, времеви 

константи, параметри за 

устойчивост); 

3. заводски данни за силовите 

трансформатори - номинална 

мощност, номинално напрежение, 

напрежение на късо съединение. 

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. 

 

Чл. 78, ал. 

2, т. 5 

ЕСО ЕАД 

Чл. 78. (2), точка 5 

5. за електрически централи, 

използващи други 

неконвенционални енергийни 

източници, преди включване в 

паралел с ЕЕС се представят 

данни, които са специфични за 

съответния енергиен източник. 

Чл. 78. (2), точка 5 

5. за електрически централи, 

използващи други 

неконвенционални енергийни 

източници, преди включване в 

паралел с ЕЕС се представят 

данни, които са специфични за 

съответния енергиен източник, 

както и допълнителни данни, 

изискани от мрежовия 

оператор. 

Преди включване в паралел на 

генериращ модул с мрежата 

представителите на съответния 

мрежови оператор следва да се 

запознаят в детайли с 

централата. 

Не се приема. 

Не са конкретизирани какви са 

допълнителните данни и каква 

налага това изискване. 

Редакцията на разпоредбата 

би довела до вменяване на 

допълнителна тежест за 

инвеститорите. 

Чл. 78, ал. 

3, т. 1, 

буква а) 

ЕСО ЕАД 

Чл. 78. (3), точка 1, буква а) 

1. за възбудителната система и 

автоматичния регулатор на 

възбуждане: 

а) производител, принципна схема 

на възбудителната система и 

регулатора на възбуждане, 

Чл. 78. (3), точка 1, буква а) 

1. за възбудителната система и 

автоматичния регулатор на 

възбуждане:  

а) производител, тип, принципна 

схема на възбудителната система 

и регулаторите на възбуждане, 

Добавена е типът на 

възбудителната система и схема 

на резервиране (вместо 

„включваща и резервната 

система за възбуждане, ако има 

такава“) 

Предложението за изменение 

на чл. 78, ал. 3, т. 1, б.“а“ не е 

част от проекта на НИД на 

Наредба № 6, който е 

подложен на обществено 

обсъждане, поради което 

предложението следва да 
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включваща и резервната система 

за възбуждане, ако има такава; 

схема на резервиране; бъде обсъдено със 

заинтересованите лица при 

условията на чл. 26, ал. 2 от 

ЗНА. 

 

Чл. 78, ал. 

3, т. 2, 

буква а) 

ЕСО ЕАД 

Чл. 78. (3), точка 2, буква а) 

2. за системата за регулиране на 

турбината: 

а) производител и блокова схема 

на регулиращата система, 

включително диапазон на промяна 

на параметрите на регулиране; 

Чл. 78. (3), точка 2, буква а) 

2. за системата за регулиране на 

турбината: 

а) производител тип и блокова 

схема на регулиращата система, 

включително диапазон на промяна 

на параметрите на регулиране; 

- Предложението за изменение 

на чл. 78, ал. 3, т. 2, б. „а“ не 

е част от проекта на НИД на 

Наредба № 6, който е 

подложен на обществено 

обсъждане, поради което 

предложението следва да 

бъде обсъдено със 

заинтересованите лица при 

условията на чл. 26, ал. 2 от 

ЗНА. 

 

Чл. 80, ал. 

3, т. 2 

КЕВР 

Чл. 80. (3), точка 2 

2. копие на виза за проектиране 

или одобрен ПУП, когато 

издаването им е задължително 

съгласно разпоредбите по ЗУТ; 

Чл. 80. (3), точка 2 

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; 

Предложената промяна на 

разпоредбата е във връзка с 

промяната на чл. 147 от ЗУТ. 

Предложението за изменение 

на чл. 80, ал. 3, т. 2 не е част 

от проекта на НИД на 

Наредба № 6, който е 

подложен на обществено 

обсъждане, поради което 

предложението следва да 

бъде обсъдено със 

заинтересованите лица при 

условията на чл. 26, ал. 2 от 

ЗНА. 

 

Чл. 80, ал. 

13 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 80. (13) 

(13) (Предишна ал. 12 - ДВ, бр. 36 

от 2016 г., в сила от 13.05.2016 г.) 

При издаване на становище, с 

което заявлението е определено 

като допустимо, операторът на 

съответната електрическа мрежа 

Чл. 80. (13) 

(13) (Предишна ал. 12 - ДВ, бр. 36 

от 2016 г., в сила от 13.05.2016 г.) 

При издаване на становище, с 

което заявлението е определено 

като допустимо, операторът на 

съответната електрическа мрежа 

 Приема се.  

Промяната е редакционна. 
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извършва проучване и издава 

становище за условията и начина 

за присъединяване в срок до 30 

дни за оператора на 

разпределителната мрежа и 60 дни 

за оператора на преносната мрежа 

от датата на издаване на 

становището за допустимост. 

извършва проучване и издава 

становище за условията и начина 

на присъединяване в срок до 30 

дни за оператора на 

разпределителната мрежа и 60 дни 

за оператора на преносната мрежа 

от датата на издаване на 

становището за допустимост. 

Чл. 80, ал. 

18 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 80. (18) 

(18) (Предишна ал. 17 - ДВ, бр. 36 

от 2016 г., в сила от 13.05.2016 г.) 

Операторът на съответната 

електрическа мрежа има право да 

задържи гаранцията за участие, 

когато заявителят: 

1. оттегли заявлението си преди 

изтичането на срока за 

произнасяне от оператора с 

мотивирано становище за 

допустимостта на заявлението или 

след издаване на становището за 

условията и начина за 

присъединяване; 

2. не подаде искане за изготвяне 

на предварителен договор в срока 

по ал. 16; 

3. откаже да сключи 

предварителен договор по 

причина, за която производителят 

отговаря. 

Чл. 80. (18) 

(18) (Предишна ал. 17 - ДВ, бр. 36 

от 2016 г., в сила от 13.05.2016 г.) 

Операторът на съответната 

електрическа мрежа има право да 

задържи гаранцията за участие, 

когато заявителят: 

1. оттегли заявлението си преди 

изтичането на срока за 

произнасяне от оператора с 

мотивирано становище за 

допустимостта на заявлението или 

след издаване на становището за 

условията и начина на 

присъединяване; 

2. не подаде искане за изготвяне 

на предварителен договор в срока 

по ал. 16; 

3. откаже да сключи 

предварителен договор по 

причина, за която производителят 

отговаря. 

 Приема се.  

Промяната е редакционна. 

Чл. 82, ал. 1 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 82. (1) 

(1) Лицето, получило становище 

за присъединяване, подава до 

мрежовия оператор искане за 

изготвяне на предварителен 

договор за присъединяване на 

Чл. 82. (1) 

(1) Лицето, получило становище 

за условията и начина на 

присъединяване, подава до 

мрежовия оператор искане за 

изготвяне на предварителен 

 Не се приема.  

Предложението е с 

редакционен характер и не 

допринася за яснотата на 

действащата редакция на 

разпоредбата. 
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обекта при посочените в 

становището условия и начин на 

присъединяване в срока на 

валидност на издаденото 

становище. 

договор за присъединяване на 

обекта при посочените в 

становището условия и начин на 

присъединяване в срока на 

валидност на издаденото 

становище. 

Чл. 85, ал. 1 

КЕВР 

Чл. 85. (1) 

(1) Въвеждането в експлоатация 

на обекти за производство на 

електрическа енергия от 

възобновяеми източници се 

извършва по реда на наредбата по 

чл. 177, ал. 2 ЗУТ. 

Чл. 85. (1) 

(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. 

Предложената промяна на 

разпоредбата е във връзка с 

промяната на чл. 147 от ЗУТ. 

Предложението за изменение 

на чл. 85, ал. 1 не е част от 

проекта на НИД на Наредба 

№ 6, който е подложен на 

обществено обсъждане, 

поради което предложението 

следва да бъде обсъдено със 

заинтересованите лица при 

условията на чл. 26, ал. 2 от 

ЗНА. 

 

Чл. 87, ал. 

2, т. 1 

КЕВР 

Чл. 87. (2), точка 1 

1. е титуляр на право на 

собственост върху имот, в който 

се предвижда да бъдат изградени 

ОПЕЕВИ върху покривни и 

фасадни конструкции на 

присъединени към 

електроразпределителната мрежа 

сгради и върху недвижими имоти 

към тях в урбанизирани 

територии; 

Чл. 87. (2), точка 1 

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 на 

присъединени към 

електроразпределителната мрежа 

сгради и върху недвижими имоти 

към тях в урбанизирани 

територии; 

С промяната на текста се 

разширява кръгът на лицата, 

за които режимът на 

присъединяване на обекти за 

производство не електрическа 

енергия от възобновяеми 

източници е облекчен. В 

съответствие с чл. 88, ал. 2, т. 

2. 

Предложението за изменение 

на чл. 87, ал. 2, т. 1 не е част 

от проекта на НИД на 

Наредба № 6, който е 

подложен на обществено 

обсъждане, поради което 

предложението следва да 

бъде обсъдено със 

заинтересованите лица при 

условията на чл. 26, ал. 2 от 

ЗНА. 

 

Чл. 88, ал. 

2, т. 2 

„Електрора

зпределение 

Чл. 88. (2), точка 2 

2. договор за наем и нотариално 

заверено съгласие на собственика 

на имота/сградата, когато 

Чл. 88. (2), точка 2 

2. нотариално заверен договор за 

наем, когато искането се подава 

от наемател или нотариално 

 Предложената разпоредба се 

приема по принцип със 

следната редакция: 

„2. договор за наем и 
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Юг“ ЕАД искането се подава от наемател; заверено съгласие на собственика 

на имота/сградата, когато 

искането се подава от лице, 

различно от собственика; 

нотариално заверено съгласие 

на собственика на 

имота/сградата/или решение 

на общото събрание на 

етажната собственост, когато 

искането се подава от 

наемател;“. 

Предвид обстоятелството, че 

предложението за изменение 

на чл. 88, ал. 2, т. 2 не е част 

от проекта на НИД на 

Наредба № 6, който е 

подложен на обществено 

обсъждане, предложението 

следва да бъде обсъдено със 

заинтересованите лица при 

условията на чл. 26, ал. 2 от 

ЗНА. 

 

Чл. 88, ал. 5 

КЕВР 

Чл. 88. (5) 

(5). Когато представените 

информация и документи са 

непълни или не отговарят на 

изискванията на наредбата, 

операторът на разпределителната 

мрежа в 14-дневен срок от 

постъпване на искането писмено 

уведомява лицето, подало 

искането. 

Чл. 88. (5) 

(5). Когато представените 

информация и документи са 

непълни или не отговарят на 

изискванията на наредбата, 

операторът на разпределителната 

мрежа в 7-дневен срок от 

постъпване на искането писмено 

уведомява лицето, подало 

искането. 

Предложената редакция на 

срока цели оптимизиране на 

процеса. 

Предложението за изменение 

на чл. 88, ал. 5 не е част от 

проекта на НИД на Наредба 

№ 6, който е подложен на 

обществено обсъждане, 

поради което предложението 

следва да бъде обсъдено със 

заинтересованите лица при 

условията на чл. 26, ал. 2 от 

ЗНА. 

 

Чл. 89, ал. 2 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 89. (2) 

(2). Изискванията на оператора на 

разпределителната мрежа във 

връзка с обстоятелствата по ал. 1 

се указват в становището за 

условията за присъединяване на 

Чл. 89. (2) 

(2). Изискванията на оператора на 

разпределителната мрежа във 

връзка с обстоятелствата по ал. 1 

се указват в становището за 

условията и начина на 

 Не се приема.  

Предложението е с 

редакционен характер и не 

допринася за яснотата на 

действащата редакция на 

разпоредбата. 
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обекта. присъединяване на обекта. 

Чл. 91, ал. 1 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 91. (1) 

(1). Операторът на 

разпределителната мрежа 

извършва проучване, определя 

условията, изготвя и предоставя 

писмено становище за 

присъединяване на лицето, подало 

искане за присъединяване, в срок 

до 30 дни от датата на постъпване 

на искането. 

Чл. 91. (1) 

(1). Операторът на 

разпределителната мрежа 

извършва проучване, определя 

условията, изготвя и предоставя 

писмено становище за условията 

и начина на присъединяване на 

лицето, подало 

искане за присъединяване, в срок 

до 30 дни от датата на постъпване 

на искането. 

 Не се приема.  

Предложението е с 

редакционен характер и не 

допринася за яснотата на 

действащата редакция на 

разпоредбата. 

Чл. 91, ал. 1 

КЕВР 

Чл. 91. (1) 

(1). Операторът на 

разпределителната мрежа 

извършва проучване, определя 

условията, изготвя и предоставя 

писмено становище за 

присъединяване на лицето, 

подало искане за присъединяване, 

в срок до 30 дни от датата на 

постъпване на искането. 

Чл. 91. (1) 

(1). Операторът на 

разпределителната мрежа 

извършва проучване, определя 

условията, изготвя и предоставя 

писмено становище за 

присъединяване на лицето, подало 

искане за присъединяване, в срок 

до 14 дни от датата на постъпване 

на искането. 

Промяната на текста относно 

срокът цели уеднаквяване на 

сроковете, заложени в чл. 

140а от ЗУТ и чл. 12, ал. 2 от 

Наредба № 6 

Предложението за изменение 

на чл. 91, ал. 1 не е част от 

проекта на НИД на Наредба 

№ 6, който е подложен на 

обществено обсъждане, 

поради което предложението 

следва да бъде обсъдено със 

заинтересованите лица при 

условията на чл. 26, ал. 2 от 

ЗНА. 

 

Чл. 91, ал. 2 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 91. (2) 

(2). В случаите по чл. 27, ал. 5 

ЗЕВИ операторът извършва 

проучване, изготвя и предоставя 

писмено становище за условията 

за присъединяване в срок до 15 

дни. 

Чл. 91. (2) 

(2). В случаите по чл. 27, ал. 5 

ЗЕВИ операторът извършва 

проучване, изготвя и предоставя 

писмено становище за условията и 

начина на присъединяване в срок 

до 15 дни. 

 Не се приема.  

Предложението е с 

редакционен характер и не 

допринася за яснотата на 

действащата редакция на 

разпоредбата. 

Чл. 91, ал. 4 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 91. (4) 

(4). Операторът на 

разпределителната мрежа създава 

досие, в което се съхраняват 

всички документи по 

присъединяването на обекта. 

Чл. 91. (4) 

(4). Операторът на 

разпределителната мрежа създава 

досие, в което се съхраняват 

всички документи по 

присъединяването на обекта. 

 Не се приема. 

Действащата разпоредба не 

ограничава възможностите за 

вид и формат на досието. 
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Досието може да е в електронен 

формат. 

Чл. 92, ал. 1 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 92. (1) 

(1). Лицето, получило становище 

за присъединяване по реда на чл. 

91, ал. 1, подава до оператора на 

разпределителната мрежа искане 

за изготвяне на договор за 

присъединяване на обекта, към 

което прилага: 

1. становище на електроинженер с 

чертежи, схеми, изчисления и 

указания за изпълнението им 

съгласно чл. 147, ал. 1, т. 14 ЗУТ; 

2. разрешение за строеж на обекта. 

Чл. 92. (1) 

(1). Лицето, получило становище 

условията и начина на  
присъединяване по реда на чл. 91, 

ал. 1, подава до оператора на 

разпределителната мрежа искане 

за изготвяне на договор за 

присъединяване на обекта, към 

което прилага: 

1. становище на електроинженер с 

чертежи, схеми, изчисления и 

указания за изпълнението им 

съгласно чл. 147, ал. 1, т. 14 ЗУТ; 

2. разрешение за строеж на обекта. 

 Не се приема.  

Предложението е с 

редакционен характер и не 

допринася за яснотата на 

действащата редакция на 

разпоредбата. 

Чл. 92, ал. 2 

КЕВР 

Чл. 92. (2) 

(2). Операторът на 

разпределителната мрежа в срок 

до 30 дни от датата на постъпване 

на искането изготвя и предлага на 

лицето, подало искане по ал. 1, 

проект на договор за 

присъединяване на обекта при 

техническите изисквания, 

съдържащи се в издаденото 

становище и в разрешението за 

строеж. 

Чл. 92. (2) 

(2). Операторът на 

разпределителната мрежа в срок 

до 14 дни от датата на постъпване 

на искането изготвя и предлага на 

лицето, подало искане по ал. 1, 

проект на договор за 

присъединяване на обекта при 

техническите изисквания, 

съдържащи се в издаденото 

становище и в разрешението за 

строеж. 

Промяната на текста относно 

срокът цели уеднаквяване на 

сроковете, заложени в чл. 

140а от ЗУТ и чл. 12, ал. 2 от 

Наредба № 6 

Предложението за изменение 

на чл. 92, ал. 2 не е част от 

проекта на НИД на Наредба 

№ 6, който е подложен на 

обществено обсъждане, 

поради което предложението 

следва да бъде обсъдено със 

заинтересованите лица при 

условията на чл. 26, ал. 2 от 

ЗНА. 

 

Чл. 97, ал. 

4, т. 2 

ЕСО ЕАД 

Чл. 97, ал. 4, точка 2 

2. към електрическите 

генератори/инвертори и 

помощните им системи; 

Чл. 97, ал. 4, точка 2 

2. към генериращите модули и 

помощните им системи; 

В чл. 97, ал. 4 т. 2 текста 

„електрическите 

генератори/инвертори“ се заменя с 

„генериращите модули“. 

В съответствие с ПУЕЕС Предложението за изменение 

на чл. 97, ал. 4, точка 2 не е 

част от проекта на НИД на 

Наредба № 6, който е 

подложен на обществено 

обсъждане, поради което 

предложението следва да 

бъде обсъдено със 
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заинтересованите лица при 

условията на чл. 26, ал. 2 от 

ЗНА. 

 

Чл. 97, ал. 5 

ЕСО ЕАД 

Чл. 97. (5)  

(5) Техническите изисквания по 

ал. 4 се определят съобразно 

конкретните условия в мястото на 

присъединяване към 

електрическата мрежа. За 

ОПЕЕВИ трябва да са изпълнени 

следните технически изисквания: 

1. използване само на вятърни 

генератори с променлива скорост; 

2. способност за работа в 

честотния диапазон от 47,5 до 51,5 

Hz; 

3. способност за работа в 

диапазона U=(0,8?1,15)*Un в 

мястото на присъединяване към 

разпределителната мрежа. 

Чл. 97. (5)  

(5) Техническите изисквания по 

ал. 4 се определят съобразно 

ПУЕЕС. 

В ПУЕЕС са включени 

изискванията на регламент 

2016/631 

Предложението за изменение 

на чл. 97, ал. 5 не е част от 

проекта на НИД на Наредба 

№ 6, който е подложен на 

обществено обсъждане, 

поради което предложението 

следва да бъде обсъдено със 

заинтересованите лица при 

условията на чл. 26, ал. 2 от 

ЗНА. 

 

Чл. 99, ал. 2 

ЕСО ЕАД 

Чл. 99. (2)  

(2) Според вида на 

генераторите/типа на инверторите 

информацията по чл. 88 и чл. 80, 

ал. 2 включва и следните данни: 

1. за ротационни генератори: 

а) тип на генератора; 

б) кратност на ударен ток на късо 

съединение към номинален ток 

(1к.с./1н); 

в) кратност на пусковия ток към 

номинален ток (1пуск/1н); 

г) възможности за регулиране по 

активна и реактивна мощност; 

д) диапазон на поддържане на cos 

Чл. 99. (2)  

(2) Според типа на 

генериращите модули, 

информацията трябва да 

съответства на изискванията 

на ПУЕЕС. 

В ПУЕЕС са включени 

изискванията на Регламент 

2016/631. 

Предложението за изменение 

на чл. 99, ал. 2 не е част от 

проекта на НИД на Наредба 

№ 6, който е подложен на 

обществено обсъждане, 

поради което предложението 

следва да бъде обсъдено със 

заинтересованите лица при 

условията на чл. 26, ал. 2 от 

ЗНА. 
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; 

е) допълнително за вятърни 

генератори: 

- коефициент на фликер; 

- ъгъл на фликер ефекта; 

2. за инвертори: 

а) вид и режим на работа на 

инвертора; 

б) нелинейни изкривявания 

(THDi). 

Чл. 102, ал. 

3 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 102. (3) 

(3). Проучването се заплаща по 

ценоразпис на услугите на 

оператора на преносната мрежа. 

Чл. 102. (3) 

(1). Проучването се заплаща по 

утвърден от КЕВР ценоразпис 

на услугите на оператора на 

преносната мрежа. 

 Предложението за изменение 

на чл. 102, ал. 3 не е част от 

проекта на НИД на Наредба 

№ 6, който е подложен на 

обществено обсъждане, 

поради което предложението 

следва да бъде обсъдено със 

заинтересованите лица при 

условията на чл. 26, ал. 2 от 

ЗНА. 

 

Чл. 104, ал. 

2 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 104. (2) 

(2). С изключение на случаите по 

ал. 1 взаимоотношенията между 

оператора на преносната мрежа и 

оператора на съответната 

разпределителна мрежа се 

уреждат със съгласувателно 

становище от страна на оператора 

на преносната мрежа. 

Чл. 104. (2) 

Да отпадне 

 Не се приема. 

Дружеството не е посочило 

мотиви, налагащи отпадане на 

разпоредбата. 

Чл. 105 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 105 

Условията за присъединяване се 

определят съобразно: 

1. изискванията на ЗЕ, наредбите 

и правилата по чл. 83, ал. 1 ЗЕ; 

2. предоставената информация в 

Чл. 105 

Условията за присъединяване се 

определят съобразно: 

1. изискванията на ЗЕ, наредбите 

и правилата по чл. 83, ал. 1 ЗЕ; 

2. предоставената информация в 

 Не се приема. 

Дружеството не е посочило 

мотиви, налагащи редакция на 

разпоредбата. 
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искането по чл. 102, включително 

за географското (териториалното) 

разположение на обекта; 

3. резултатите от извършеното 

проучване за техническите 

възможности и начина на 

присъединяване към преносната 

мрежа. 

искането по чл. 102, включително 

за географското (териториалното) 

разположение на обекта; 

3. резултатите от извършеното 

проучване за техническите 

възможности и начина на 

присъединяване. 

Чл. 106, ал. 

1 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 106. (1) 

(1). Условията за присъединяване 

съдържат информация за 

съоръженията за присъединяване 

и технически изисквания на 

оператора на преносната мрежа 

към електрическите уредби и 

съоръжения на обекта на оператор 

на разпределителната мрежа 

относно: 

1. предоставената мощност; 

2. номиналното напрежение на 

електрическата мрежа, към която 

ще бъде присъединен обектът; 

3. начина и местата на 

присъединяване към 

съществуващата преносна мрежа; 

4. разширението и/или 

повишаването на преносните 

възможности и 

трансформаторните мощности на 

съществуващата електрическа 

мрежа; 

5. сервитутните зони на 

съоръженията - размери и видове 

сервитутни права; 

6. групите на свързване и начина 

на заземяване на звездните 

Чл. 106. (1) 

Да отпадне 

 Не се приема. 

Дружеството не е посочило 

мотиви, налагащи отпадане на 

разпоредбата. 
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центрове на силовите 

трансформатори; 

7. метрологичните и техническите 

характеристики на токовите и 

напреженовите трансформатори за 

търговско измерване; 

8. комутационните апарати на 

страна високо напрежение; 

9. релейните защити и устройства 

за автоматика на страна високо 

напрежение и препоръките за 

техните настройки; 

10. мерките за защита от 

пренапрежения; 

11. съоръженията за 

телемеханика; 

12. средствата за връзка с 

преносния оператор; 

13. вида, броя и мястото на 

монтиране на средствата за 

търговско измерване. 

Чл. 107, ал. 

1, точка 2 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 107. (1), точка 2 

2. са електрически съоръжения за 

присъединяване на обекти на 

производител или клиент на 

електрическа енергия, собственост 

на трето лице, и са изградени по 

реда на ЗУТ. 

Чл. 107. (1), точка 2 

Да отпадне 

 Не се приема. 

Дружеството не е посочило 

мотиви, налагащи отпадане на 

разпоредбата. 

Чл. 107, ал. 

2 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 107. (2) 

(2). Операторът на преносната 

мрежа посочва изискванията по 

ал. 1 в становището за условията 

за присъединяване. 

Чл. 107. (2) 

(2). Операторът на преносната 

мрежа посочва изискванията по 

ал. 1 в становището за условията и 

начина на присъединяване. 

 Не се приема.  

Предложението е с 

редакционен характер и не 

допринася за яснотата на 

действащата редакция на 

разпоредбата. 

Чл. 111, ал. 

1, точка 3 

Чл. 111. (1), точка 3 

3. одобрен инвестиционен проект 

Чл. 111. (1), точка 3 

3. одобрен инвестиционен проект 

 Не се приема.  

Предложението е с 
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„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

- част архитектурна и част 

електрически уредби и 

инсталации на обекта в частта, 

засягаща монтирането на 

съоръженията за присъединяване 

и подхода към тях, съобразени със 

становището за условията за 

присъединяване; 

- част архитектурна и част 

електрически уредби и 

инсталации на обекта в частта, 

засягаща монтирането на 

съоръженията за присъединяване 

и подхода към тях, съобразени със 

становището за условията и 

начина на присъединяване; 

редакционен характер и не 

допринася за яснотата на 

действащата редакция на 

разпоредбата. 

Чл. 122, ал. 

2 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 122. (2) 

(2). Операторът на 

разпределителната мрежа носи 

отговорност за вреди, причинени 

на оператора на преносната мрежа 

от неизправност или 

необезопасяване на собствените 

си електрически уредби и 

съоръжения при поставянето им 

под напрежение по реда на ал. 1. 

Чл. 122. (2) 

Да отпадне 

 Не се приема. 

Дружеството не е посочило 

мотиви, налагащи отпадане на 

разпоредбата. 

Раздел VII 

от Чл. 124 

до 127  

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Раздел VII 

Граница на собственост на 

електрическите съоръжения 

Чл. 124. Границата на собственост 

между електрическите 

съоръжения на оператора на 

преносната мрежа и съответно 

оператора на разпределителната 

мрежа се определя от: 

1. начина на присъединяване; 

2. вида на съоръженията за 

присъединяване. 

Чл. 125. (1) При присъединяване 

на електрическа уредба на 

оператора на разпределителната 

мрежа чрез електропровод, 

собственост на оператора на 

преносната мрежа, границата на 

Раздел VII 

Граница на собственост на 

електрическите съоръжения 

 

Да отпадне 

 Не се приема. 

Дружеството не е посочило 

мотиви, налагащи отпадане на 

разпоредбите. 
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собственост е: 

1. мястото на присъединяване на 

кабелните накрайници към 

уредбата на оператора на 

разпределителната мрежа - при 

кабелен електропровод; 

2. клемите за присъединяване на 

проводниците на електропровода 

към проходните изолатори за 

преминаване през външните стени 

на уредбата на оператора на 

разпределителната мрежа - при 

въздушен електропровод и 

закрита уредба на оператора на 

разпределителната мрежа; 

3. клемите за присъединяване на 

проводниците към съоръженията 

на уредбата на оператора на 

разпределителната мрежа - при 

въздушен електропровод и 

открита уредба на оператора на 

разпределителната мрежа; 

4. клемите за присъединяване на 

електропровод на оператора на 

разпределителната мрежа към 

електропровод, собственост на 

оператора на преносната мрежа. 

(2) Алинея 1 се прилага и когато 

електрическа уредба на оператора 

на разпределителната мрежа се 

присъединява към електрическа 

уредба на оператора на 

преносната мрежа чрез 

електропровод, собственост на 

оператора на разпределителната 

мрежа. 
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Чл. 126. (1) В случаите по чл. 125, 

ал. 1 системата за търговско 

измерване на електрическа 

енергия и мощност, управляващи 

тарифите и спомагателните 

устройства за търговско 

измерване, се доставят и 

поддържат от и за сметка на 

оператора на преносната мрежа и 

са негова собственост. 

(2) В случаите по чл. 125, ал. 1 

устройствата за защита от 

пренапрежения са собственост на 

оператора на разпределителната 

мрежа и се доставят, монтират и 

поддържат от него и за негова 

сметка, когато са разположени 

преди границата на собственост 

откъм страната на 

електропровода. 

(3) В случаите по чл. 125, ал. 2, 

когато уредбата на оператора на 

преносната мрежа е за средно 

напрежение, средствата за 

търговско измерване на 

електрическа енергия и мощност 

се монтират на 

трансформаторните въводи в 

същата уредба. 

Чл. 127. (1) Съоръженията на 

оператора на разпределителната 

мрежа, по които преминава 

електрическа енергия преди 

нейното измерване, както и 

устройствата по чл. 126, ал. 1 и 

електрическите вериги между тях 
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се защитават срещу неправомерен 

достъп. 

(2) Средствата за търговско 

измерване и устройствата, 

управляващи тарифите по чл. 126, 

ал. 1, се разполагат така, че 

операторът на разпределителната 

мрежа да има достъп за контрол 

на измерените величини. 

Чл. 135, ал. 

1, т. 3 

ЕСО ЕАД 

Чл. 135. (1), точка 3 

3. ограничения на преноса от 

заработване на режимна 

автоматика в ЕЕС; 

Чл. 135. (1), точка 3 

3. ограничения на преноса от 

заработване на противоаварийна 

автоматика в ЕЕС; 

Това е по-точният технически 

израз 
Предложението за изменение 

на чл. 135, ал. 1, т. 3 не е част 

от проекта на НИД на 

Наредба № 6, който е 

подложен на обществено 

обсъждане, поради което 

предложението следва да 

бъде обсъдено със 

заинтересованите лица при 

условията на чл. 26, ал. 2 от 

ЗНА. 

 

Чл. 135, ал. 

1, т. 3 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 135. (1), точка 3 

3. ограничения на преноса от 

заработване на режимна 

автоматика в ЕЕС; 

Чл. 135. (1), точка 3 

Да отпадне 

 Не се приема. 

Дружеството не е посочило 

мотиви, налагащи отпадане на 

разпоредбата. 

Чл. 136, ал. 

1 

„Електрора

зпределение 

Юг“ ЕАД 

Чл. 136. (1) 

(1). Когато максималната 

пренесена активна мощност 

превиши договорената 

присъединена мощност, 

операторът на преносната мрежа 

може да прекрати 

присъединяването на обекти на 

оператора на разпределителната 

мрежа до отстраняването на 

Чл. 136. (1) 

Да отпадне 

 Не се приема. 

Дружеството не е посочило 

мотиви, налагащи отпадане на 

разпоредбата. 
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причината в следните случаи: 

1. за предотвратяване на 

непосредствена опасност за 

сигурността на лица или 

съоръжения; 

2. за предотвратяване или 

прекратяване на смущения в 

качеството и сигурността на 

снабдяване на други клиенти или 

смущаващи обратни въздействия 

върху устройства на оператора на 

преносната мрежа или на трети 

лица; 

3. когато след предупреждение от 

страна на оператора на преносната 

мрежа обекти на оператора на 

разпределителната мрежа 

продължат да надвишават 

договорената предоставена 

мощност. 

ДР, § 1 

ЕСО ЕАД 

Допълнителни разпоредби § 1 

§ 1. По смисъла на наредбата: 

1. "ВЕЦ на течащи води" е 

хидроенергийна система на 

естествени (течащи) води, която 

работи с неизравнен отток, т.е. 

използва естествения режим на 

реката. При нея напор се създава с 

помощта на деривационни или 

водоподпорни (язовирна стена, яз) 

съоръжения или с двете 

едновременно. 

2. "Граница на собственост на 

електрическите съоръжения" са 

точките в конструкцията на 

предназначените за пренос на 

Допълнителни разпоредби § 1 

§ 1. По смисъла на наредбата: 

1. "ВЕЦ на течащи води" е 

хидроенергийна система на 

естествени (течащи) води, която 

работи с неизравнен отток, т.е. 

използва естествения режим на 

реката. При нея напор се създава с 

помощта на деривационни или 

водоподпорни (язовирна стена, яз) 

съоръжения или с двете 

едновременно. 

2. "Граница на собственост на 

електрическите съоръжения" са 

точките в конструкцията на 

предназначените за пренос на 

Това са термини използвани в 

Наредбата и част от термините 

в ПУЕЕС и Регламент 2016/631. 

Предложението за 

допълнение на §1 от ДР на 

Наредба № 6 не е част от 

проекта на НИД на Наредба 

№ 6, който е подложен на 

обществено обсъждане, 

поради което предложението 

следва да бъде обсъдено със 

заинтересованите лица при 

условията на чл. 26, ал. 2 от 

ЗНА. 
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електрическа енергия съоръжения 

в присъединявания обект или 

електрическа централа, към които 

са свързани съоръженията за 

присъединяване. 

3. "Електрическа мрежа" е 

електропреносна, съответно 

електроразпределителна мрежа. 

4. "Електрическа централа" е: 

а) съвкупност от терен, сгради и 

технологично оборудване за 

производство на електрическа 

енергия, или 

б) съоръжения за производство на 

електрическа енергия в обект на 

клиент на електрическа енергия. 

5. "Минимална схема на 

присъединяване" е най-

икономичната съвкупност от 

електрически уредби и 

електропроводи за 

присъединяването на даден обект, 

определена в съответствие с 

изискванията на действащата 

нормативна уредба за устройство 

на територията, за устройство, 

безопасност и експлоатация на 

електрическите мрежи, 

техническите спецификации и 

използваните от оператора на 

преносната мрежа, съответно 

оператора на разпределителната 

мрежа, съоръжения и технологии 

за изграждане и за ремонтно-

експлоатационно обслужване на 

мрежовата инфраструктура. 

електрическа енергия съоръжения 

в присъединявания обект или 

електрическа централа, към които 

са свързани съоръженията за 

присъединяване. 

3. "Електрическа мрежа" е 

електропреносна, съответно 

електроразпределителна мрежа. 

4. "Електрическа централа" е: 

а) съвкупност от терен, сгради и 

технологично оборудване за 

производство на електрическа 

енергия, или 

б) съоръжения за производство на 

електрическа енергия в обект на 

клиент на електрическа енергия. 

5. "Минимална схема на 

присъединяване" е най-

икономичната съвкупност от 

електрически уредби и 

електропроводи за 

присъединяването на даден обект, 

определена в съответствие с 

изискванията на действащата 

нормативна уредба за устройство 

на територията, за устройство, 

безопасност и експлоатация на 

електрическите мрежи, 

техническите спецификации и 

използваните от оператора на 

преносната мрежа, съответно 

оператора на разпределителната 

мрежа, съоръжения и технологии 

за изграждане и за ремонтно-

експлоатационно обслужване на 

мрежовата инфраструктура. 
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6. "Мрежови оператор" е оператор 

на електроразпределителна или 

електропреносна мрежа. 

7. "Място на присъединяване към 

електрическата мрежа" е всяка от 

точките в конструкцията на 

електрическата мрежа, към която 

са свързани съоръженията за 

присъединяване на един или 

повече обекти на клиенти или на 

оператори на разпределителни 

мрежи, както и електрически 

централи. 

8. "Обект на клиент" е съвкупност 

от терен, сгради, технологично 

оборудване, електрически 

съоръжения и приемници на 

електрическа енергия. 

9. "Обект на оператор на 

разпределителна мрежа" е част от 

електроразпределителна мрежа. 

10. "Оптимална схема на 

присъединяване" е съвкупност от 

електрически съоръжения за 

присъединяването на даден обект, 

определена в съответствие с 

бъдещото развитие на мрежата (в 

района на присъединявания обект) 

и изискванията на действащата 

нормативна уредба за устройство 

на територията, за устройство, 

безопасност и експлоатация на 

електрическите мрежи, 

техническите спецификации и 

използваните от оператора на 

преносната мрежа, съответно 

6. "Мрежови оператор" е оператор 

на електроразпределителна или 

електропреносна мрежа. 

7. "Място на присъединяване към 

електрическата мрежа" е всяка от 

точките в конструкцията на 

електрическата мрежа, към която 

са свързани съоръженията за 

присъединяване на един или 

повече обекти на клиенти или на 

оператори на разпределителни 

мрежи, както и електрически 

централи. 

8. "Обект на клиент" е съвкупност 

от терен, сгради, технологично 

оборудване, електрически 

съоръжения и приемници на 

електрическа енергия. 

9. "Обект на оператор на 

разпределителна мрежа" е част от 

електроразпределителна мрежа. 

10. "Оптимална схема на 

присъединяване" е съвкупност от 

електрически съоръжения за 

присъединяването на даден обект, 

определена в съответствие с 

бъдещото развитие на мрежата (в 

района на присъединявания обект) 

и изискванията на действащата 

нормативна уредба за устройство 

на територията, за устройство, 

безопасност и експлоатация на 

електрическите мрежи, 

техническите спецификации и 

използваните от оператора на 

преносната мрежа, съответно 
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оператора на разпределителната 

мрежа съоръжения, технологии за 

изграждане и за ремонтно-

експлоатационно обслужване на 

мрежовата инфраструктура. 

11. "Предоставена мощност" е 

онази максимална активна 

мощност, за която операторът на 

преносната мрежа или 

съответният оператор на 

разпределителна мрежа съгласно 

договора за присъединяване 

осигурява на клинта възможност 

за ползване на границата на 

собственост на електрическите 

съоръжения или за пренос към 

разпределителна мрежа в мястото 

на присъединяване на обект на 

оператора на разпределителната 

мрежа и се характеризира с ниво 

на номинално напрежение и брой 

на фазите, на които се доставя, 

при фактор на мощността не по-

нисък от 0,9. 

12. "Присъединена мощност" е 

допустимата максимална активна 

мощност, съответстваща на 

преносните възможности на 

съответната мрежа и на 

съоръженията за присъединяване 

в мястото на присъединяване на 

обект на клиент или на оператор 

на разпределителна мрежа. 

13. "Приемник на електрическа 

енергия" е уред или технологична 

инсталация за преобразуване на 

оператора на разпределителната 

мрежа съоръжения, технологии за 

изграждане и за ремонтно-

експлоатационно обслужване на 

мрежовата инфраструктура. 

11. "Предоставена мощност" е 

онази максимална активна 

мощност, за която операторът на 

преносната мрежа или 

съответният оператор на 

разпределителна мрежа съгласно 

договора за присъединяване 

осигурява на клинта възможност 

за ползване на границата на 

собственост на електрическите 

съоръжения или за пренос към 

разпределителна мрежа в мястото 

на присъединяване на обект на 

оператора на разпределителната 

мрежа и се характеризира с ниво 

на номинално напрежение и брой 

на фазите, на които се доставя, 

при фактор на мощността не по-

нисък от 0,9. 

12. "Присъединена мощност" е 

допустимата максимална активна 

мощност, съответстваща на 

преносните възможности на 

съответната мрежа и на 

съоръженията за присъединяване 

в мястото на присъединяване на 

обект на клиент или на оператор 

на разпределителна мрежа. 

13. "Приемник на електрическа 

енергия" е уред или технологична 

инсталация за преобразуване на 
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електрическа енергия в процеса на 

нейното използване в друг вид 

енергия - механична, топлинна, 

химична, светлинна, звукова или 

магнитна. 

14. "Съоръжения за 

присъединяване" са съвкупност от 

електропроводи, електрически 

уредби и друго електрическо 

оборудване, предназначени за 

пренос, преобразуване и доставка 

на електрическа енергия от 

електрическата мрежа до 

електрическите съоръжения на 

обект на клиент или на оператор 

на разпределителна мрежа или от 

централа до електрическата 

мрежа. 

15. "Техническа спецификация" е 

документ, изготвен от оператора 

на преносната мрежа, съответно 

оператор на разпределителна 

мрежа, в който са специфицирани 

техническите изисквания (за 

изграждане) на електрическите 

уредби и електропроводите. 

електрическа енергия в процеса на 

нейното използване в друг вид 

енергия - механична, топлинна, 

химична, светлинна, звукова или 

магнитна. 

14. "Съоръжения за 

присъединяване" са съвкупност от 

електропроводи, електрически 

уредби и друго електрическо 

оборудване, предназначени за 

пренос, преобразуване и доставка 

на електрическа енергия от 

електрическата мрежа до 

електрическите съоръжения на 

обект на клиент или на оператор 

на разпределителна мрежа или от 

централа до електрическата 

мрежа. 

15. "Техническа спецификация" е 

документ, изготвен от оператора 

на преносната мрежа, съответно 

оператор на разпределителна 

мрежа, в който са специфицирани 

техническите изисквания (за 

изграждане) на електрическите 

уредби и електропроводите. 

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 
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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. 

ПРЗ,  

„Електрора

зпределение 

Север“ АД 

 Преходна и заключителна 

разпоредба 

Добавя се нов § 17 със следния 

текст: 

§ 17.  Параграф 9, т. 2 влиза в сила 

шест месеца след обнародването 

на тази Наредба. 

С наличните към днешна дата 

човешки ресурс и техническа 

обезпеченост (автомобили, 

работни помещения, 

информационно и 

телекомуникационно 

оборудване) 

Електроразпределение Север 

АД не може да се справи със 

срока по чл. 12, ал. 2 от Наредба 

№ 6. С измененията в Наредбата 

се поставя срок от 14 дни, не 

само за случаите по чл. 4, ал. 1, 

т.1, т. 2 и т. 7, по които искания 

може да се подадат по реда на 

Не се приема. 

По-дълъг срок за издаване на 

становище в Наредба № 6, 

спрямо срока по 140а, ал. 3 от 

ЗУТ ще постави лицата, 

стартирали процедурата за 

присъединяване с искане за 

проучване до 

експлоатационните дружества 

в по-неблагоприятно 

положение спрямо тези 

използващи реда на ЗУТ. 
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чл.140а от ЗУТ, но и за всички 

останали (чл. 4, ал. 1, т. 3, 4, 5, 6, 

9, 10, 11 и 12).  

Спазването от дружеството на 

14-дневния срок по чл. 12, ал. 2 

от Наредба № 6 ще наложи 

увеличаване на персонала в три 

организационни звена и 

съответно техническо 

обезпечаване на работата на 

новите служители. В тази 

връзка се предлага в 

преходните и заключителните 

разпоредби на Наредбата да се 

предвиди 6-месечен 

отлагателен период, за да може 

мрежовите оператори да 

извършат подбор, назначаване и 

обучение на новите служители. 

Обучението е неизбежно за 

служителите, които изготвят 

техническите становища, тъй 

като те следва да се запознаят с 

електрическите съоръжения и 

спецификата на района, за 

който ще отговарят. 

КЕВР  Създаване на преходна 

разпоредба със следния текст: 

„Незавършените процедури по 

присъединяване, започнали преди 

влизане в сила на тази наредба се 

довършват по досегашния ред.“. 

 

Създаването на преходна 

разпоредба цели да яснота 

относно приложимият ред по 

отношение на довършване на 

започнали процедури по 

присъединяване. 

Предложението за създаване 

на преходна разпоредба  не е 

част от проекта на НИД на 

Наредба № 6, който е 

подложен на обществено 

обсъждане, поради което 

предложението следва да 

бъде обсъдено със 

заинтересованите лица при 

условията на чл. 26, ал. 2 от 
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ЗНА. 

 


