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П Р О Т О К О Л 
 

№ 136 

 
София, 31.07.2019 година 

 

Днес, 31.07.2019 г. от 10:15 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, ръководено от 

председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.  
 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, 

Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър 

Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

  

 На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, П. 

Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“, А. 

Иванова -  директор  на дирекция „Природен газ“,  Б. Балабанов – началник на отдел 

„Контрол и решаване на спорове в  електроенергетиката и топлоенергетиката“, М. 

Димитров – началник на отдел „Контрол и решаване на спорове – природен газ“ и 

експерти на КЕВР. 

 

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма 

други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което 

протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-350 от 26.07.2019 г. относно проект 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. 

Работна група: Пламен Младеновски,  Елена Маринова, Благовест Балабанов,  

Тодор Матев, Тонко Тонков, Румяна Цветкова, Мария Ценкова, Петър Друмев,  

Красимир Николов, Радостина Методиева, Радослав Райков, Силвия Петрова 

 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-351 от 26.07.2019 г., проект и съгласувателна таблица 

относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 5 ноември 2013 

г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи. 

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова, Милен Димитров,  

Пламен Кованджиев, Мариана Сиркова, Ваня Василева, Емилия Тренева  
 

 

По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-350 от 26.07.2019 г. относно 

проект 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. 
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Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в изпълнение на 

правомощието си по чл. 21, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката 

(ЗЕ) с решение по Протокол № 30 от 24.02.2014 г., е приела Наредба № 6 от 24.02.2014 г. 

за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната 

или към разпределителните електрически мрежи (Наредба № 6, Наредбата), която е 

обнародвана в ДВ, бр. 31 от 2014 г. 

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията 

(ЗИД на ЗУТ), обнародван в ДВ, бр. 1 от 2019 г.  са извършени съществени промени в 

Закона за устройство на територията (ЗУТ), част от които налагат изменение на посочени 

в ЗИД на ЗУТ подзаконови актове, в т.ч. и Наредба № 6 - § 24 от Преходните и 

заключителни разпоредби (ПЗР) към ЗИД на ЗУТ. 

С изменението и допълнението на чл. 125, ал. 4, чл. 128а и чл. 140а от ЗУТ са 

въведени процедури за служебно съгласуване и предоставяне на информация от 

експлоатационните дружества в хода на процедура по присъединяване на обект на клиент 

към съответната мрежа. Освен това с изменението на чл. 143, ал. 1 от ЗУТ е отпаднало 

изискването за представяне на сключени с експлоатационните дружества предварителни 

договори за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, като 

необходимо условие за съгласуване и одобряване на инвестиционния проект. 

Отделно от горното необходимост от извършване на изменения в Наредба № 6 

произтичат и с оглед необходимостта от намаляване на административната тежест, която е 

предвидена в  Решение № 411 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на План за 

действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи 

нарастването на инвестициите, утвърдени с Решение № 617 на Министерския съвет от 

2015 г., допълнено с Решение № 609 на Министерския съвет от 2016 г., изменено с 

Решение № 191 на Министерския съвет от 2018 г (РМС № 411 от 2016 г.). В позиция № 

66, част „Правни мерки“ от  приложението към посоченото Решение на Министерския 

съвет е предвидена мярка, свързана с промяна на Наредба № 6, в частта й относно 

документите, които се изискват при сключване на договор за присъединяване като се 

предлага да отпадне изискването да се представят валидно копие от удостоверение за 

актуално състояние, както и копие от становище/предварителен договор. Като мотив в 

тази връзка се посочва факът, че оператора на съответната електрическа мрежа разполага 

с единния идентификационен код  на заявителя, както и факта, че енергийното дружество 

е страна по становище/предварителен договор, предвид което не е необходимо 

представяне на копията им. 

Предвид горното със Заповед № З-Е-84 от 10.05.2019 г. на председателя на КЕВР е 

сформирана работна група, която да изготви доклад и проект на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 6 от 24 февруари 2014 г. за присъединяване на производители и 

клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните 

електрически мрежи (проект на НИД на Наредба № 6), в съответствие с чл. 28 от Закона за 

нормативните актове (ЗНА). 

Докладът и приложеният към него проект на НИД на Наредба № 6, както и 

съдържащите се в доклада мотиви към проекта на нормативния акт, са приети от КЕВР с 

решение по Протокол № 105, т. 4 от 21.06.2019 г. 

Проведена е процедура в съответствие с разпоредбите на ЗНА, на 

Административнопроцесуалния кодекс и на ЗЕ. На 21.06.2019 г. проектът на НИД на 

Наредба № 6 е публикуван на интернет страницата на КЕВР, ведно с доклада, съдържащ 

мотивите, както и на Портала за обществени консултации. В изпълнение на разпоредбите 

на чл. 14 от ЗЕ, на 27.06.2019 г. КЕВР е провела процедура по обществено обсъждане със 

заинтересованите лица на проекта на Проекта на НИД на Наредба № 6 и доклада. В 

законоустановения срок след проведеното обществено обсъждане в Комисията са 

постъпили становища, както следва от: „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД с вх. 

№ Е-04-00-38 от 27.06.2019 г. и с вх. № Е-04-00-38 от 02.07.2019 г.; „ЧЕЗ Разпределение 
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България“ АД с вх. № Е-13-62-73 от 03.07.2019 г.; „Електроразпределение Север“ АД с вх. 

№ Е-13-273-47 от 12.07.2019 г. и от „Електроразпределение Юг“ ЕАД с вх. № Е-13-262-71 

от 22.07.2019 г. 

В 30-дневния срок за обществени консултации, предвиден в чл. 26, ал. 4, изр. първо 

от ЗНА, изтичащ на 22.07.2019 г., на Портала за обществени консултации не са 

публикувани становища и коментари.  

Във връзка със становищата от заинтересованите страни по проекта на НИД на 

Наредба № 6 и по доклада към него, подробни мотиви са изложени в съгласувателна 

таблица,  неразделна част от настоящия доклад, която съдържа конкретните предложения 

с мотивите към тях, както и мотиви за приемането или отхвърлянето им. Приетите 

предложения, са отразени в проект на НИД на Наредба № 6, който съдържа както 

първоначалните предложения в проекта на НИД на Наредба № 6, приет от КЕВР с 

решение по Протокол № 105 от 21.06.2019 г., т. 4, така и предложения, постъпили в КЕВР 

след проведеното на 27.06.2019 г. обществено обсъждане. В тази връзка с оглед факта, че 

след проведеното обществено обсъждане са направени съществени изменения на приетия 

с решение по Протокол № 105 от 21.06.2019 г., т. 4 от КЕВР, проектът на НИД на Наредба 

№ 6 следва да бъде обсъден отново със заинтересованите лица. 

Съгласно чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от ЗНА, в редакцията обн. ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила 

от 4.11.2016 г., проектът на нормативен акт се внася за обсъждане и приемане от 

компетентния орган заедно с мотивите, съответно доклада към него и предварителната 

оценка на въздействието по чл. 20 от ЗНА, като мотивите, съответно докладът, следва да 

съдържат: причините, които налагат приемането; целите, които се поставят; финансовите 

и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; очакваните резултати от 

прилагането, включително финансовите, ако има такива; анализ за съответствие с правото 

на Европейския съюз. 

Предвид разпоредбите на чл. 20, ал. 2 и ал. 4 от ЗНА и § 5 от Преходните и 

заключителни разпоредби към ЗНА, за приеманите от КЕВР подзаконови нормативни 

актове не се изисква изготвяне на предварителна оценка на въздействието по чл. 20 от 

ЗНА. 

1. Причини, които налагат приемането 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: 

Законовата делегация на чл. 21, ал. 1, т. 3 от ЗЕ регламентира в изключителната 

компетентност на КЕВР да приема подзаконови нормативни актове, предвидени в този 

закон. По силата на чл. 116, ал. 7 от ЗЕ условията и редът за присъединяване към 

съответната мрежа, за преустановяване на присъединяването или снабдяването с 

електрическа енергия и границата ма собственост между електрическите съоръжения се 

определят с наредба, приета от Комисията.  

 По силата на действащата разпоредба на чл. 140а  на ЗУТ е създадена правна 

възможност за служебно съгласуване и предоставяне на информация от 

експлоатационните дружества в хода на процедурите по присъединяване на обекти на 

клиенти към съответните мрежи. На следващо място според действащата разпоредба на 

чл. 147, ал. 1, т. 14 от ЗУТ не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за 

издаване на разрешение за строеж за монтаж на инсталации за производство на 

електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми 

източници с обща инсталирана мощност до 1 МW включително към съществуващите 

сгради в урбанизираните територии, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции 

и в прилежащите им поземлени имоти. В тази връзка посочените разпоредби от ЗУТ 

налагат привеждането на Наредба № 6 в съответствие с тях. 

На следващо място РМС № 411 от 2016 г. е предвидено намаляване на 

административната тежест като една от мерките включва и изменение на Наредба № 6.  
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Промени в Наредба № 6 се налагат във връзка с постъпили становища от 

заинтересовани лица, както и с оглед привеждането на съществуващите понятия в 

съответствие с терминологията, съдържаща се в Регламент (ЕС) 2016/631 на Комисията от 

14 април 2016 година за установяване на Мрежов кодекс за изискванията за 

присъединяване на производителите на електроенергия към електроенергийната мрежа 

(Регламент (ЕС) 2016/631) и в Регламент (ЕС) 2016/1447 на Комисията от 26 август 2016 

година за установяване на Мрежов кодекс за изискванията за присъединяване към 

електроенергийната мрежа на системи за постоянен ток с високо напрежение и модули от 

вида „електроенергиен парк“, присъединени чрез връзка за постоянен ток (Регламент (ЕС) 

2016/1447). 

2. Целите, които се поставят: 

С проекта на проект на НИД на Наредба № 6 се цели съобразяване на разпоредбите 

на Наредба № 6 с промените в ЗУТ, имащи отношение към процедурата за 

присъединяване към преносната или към разпределителните електрически мрежи. 

Предвижда се проектът на НИД на Наредба № 6  да бъде допълнен с възможността 

по чл. 140а от ЗУТ, а именно в заявлението по чл. 140, ал. 1 от ЗУТ възложителят или 

упълномощеното от него лице да може да поиска с визата за проектиране да му бъдат 

предоставени и изходните данни, необходими за проектирането и за присъединяване към 

мрежите на техническата инфраструктура от съответните експлоатационни дружества. 

Също така проект на НИД на Наредба № 6 следва да отрази и отпадането на 

необходимостта от сключване на предварителен договор за присъединяване (по арг. от  

чл. 143, ал. 1, т. 3 от ЗУТ). 

В тази връзка, с оглед яснота и прецизност, в отделните раздели на Част Втора 

„Присъединяване на обекти на клиенти на електрическа енергия към електрическите 

мрежи“, Глава втора „Ред за присъединяване на обекти на клиенти“ от проекта на НИД на 

Наредба № 6 са описани действията, които следва да се предприемат при присъединяване 

на обекти на клиенти. 

В чл. 4, чл. 5 и чл. 6 и чл. 11 от Наредба № 6 са предвидени изменения и 

допълнения с цел уреждане на случаите, при които за присъединяване на обект на клиент 

към електрическата мрежа може да се реализира възможността, предвидена в чл. 140а от 

ЗУТ – служебно предоставяне на изходни данни, както и случаите, в които клиентът може 

да обжалва отказа на енергийно дружество да присъедини обект към съответната 

електрическа мрежа. 

Раздел II от Глава втора на проекта на Наредбата е озаглавен „Условия за 

присъединяване“. В чл. 7, ал. 3 от Наредба № 6 се предвижда изменение на срокът за 

съгласуване на условията за присъединяване на обекти с оператора на преносната мрежа, 

а в чл. 8, ал. 2 от наредбата следва да се измени срокът за препращане на искането заедно 

с постъпилите документи към оператора на друга мрежа и уведомяването на лицето, 

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. 

Предложените промени са съобразени с изискването на чл. 140а, ал. 3, съгласно който в 

14-дневен срок от получаване на заявлението експлоатационните дружества предоставят 

служебно становища на компетентния орган по чл. 140, ал. 7 от ЗУТ. С оглед 

необходимост от намаляване на административната тежест и оптимизиране и облекчаване 

на процедурите за присъединяване са изменени разпоредбите на  чл. 12, чл. 13, чл. 87, чл. 

88, чл. 91 и чл. 92. 

С изменението на чл. 10, ал. 4 от Наредба № 6 ще отпадне  изискването съответния 

мрежови оператор да предлага условията за присъединяване в предварителния договор. 

Посочената промяна има за цел разпоредбите на Наредба № 6 да се приведат в 

съответствие с чл. 143, ал. 1, т. 3 от ЗУТ. 

Раздел III от Глава втора на проект на НИД на Наредба № 6  е озаглавен „Ред за 

издаване на становище за присъединяване и сключване на договор за присъединяване“. 

Предвидените изменения в наименованието на раздела и съответните разпоредби от него, 
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а именно – чл. 12, чл. 13, чл. 14, чл. 15, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 и чл. 16 произтичат от 

необходимостта от привеждането им в съответствие с чл. 140а и чл. 143, ал. 1, т. 3 от ЗУТ. 

Измененията в чл. 19, ал. 1, т. 1, б. „а“ и чл. 21, ал. 11 от Наредба № 6 са във връзка 

с изменението на чл. 143, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, с което е отпаднало изискването за сключване 

на предварителния договор за присъединяване. 

Измененията на чл. 80 и чл. 85 от Наредба № 6 се налагат във връзка с 

привеждането им в съответствие с чл. 147, ал. 1, т. 14 от ЗУТ. 

С оглед намаляване на административната тежест се предвижда в чл. 15, ал. 1 и чл. 

59, ал. 1 от Наредба № 6 да отпадане изискването за  предоставяне от клиента на 

удостоверение за актуално състояние и единен идентификационен код. 

С изменението на чл. 75, чл. 77, чл. 78, чл. 97, чл. 99 от Наредба № 6 и § 1 от 

Допълнителната разпоредба към Наредба № 6 се цели привеждане на терминологията в 

съответствие с Регламент (ЕС) 2016/631 и Регламент (ЕС) 2016/1447. 

С оглед ясно и безпротиворечиво прилагане са направени промени  и в чл. 20, чл. 

59, чл. 61, чл. 72, чл. 87 и чл. 88 от Наредба № 6. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

Проекта на НИД на Наредба № 6 не е обвързано с извършване на разходи от 

държавния бюджет. 

4. Очаквани резултати от прилагането: 

Резултатът от приемането и прилагането на НИД на Наредба № 6 е създаването на 

подзаконова уредба, необходима за практическото приложение на чл. 140а, чл. 143 и чл. 

147 от ЗУТ. Освен това приемането на НИД на Наредба № 6 ще доведе до намаляване на 

административната тежест, облекчаване и оптимизиране на процедурите по 

присъединяване на обекти към съответната електрическа мрежа. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Предложеният проект 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 е в съответствие и не 

нарушава основни права и принципи от правото на Европейския съюз. Проектът е 

съобразен с нормите на Регламент (ЕС) 2016/1388, Регламент (ЕС) 2016/631 и Регламент 

(ЕС) 2016/1447. 

 

 Изказвания по т.1.: 

Докладва Е. Маринова. Разглежданият проект за изменение и допълнение на 

Наредба № 6 от 2014 г. е във връзка с влезли в сила съществени изменения на Закона за 

устройство на територията, с които са въведени процедури по служебно съгласуване и 

предоставяне на информация от експлоатационните дружества в хода на процедурата по 

присъединяване на обект на клиент към съответната мрежа. В допълнение, в друго 

съществено изменение на ЗУТ е отпадналото изискване за предоставяне на сключени с 

експлоатационните дружества предварителни договори за присъединяване към мрежите 

на техническата инфраструктура като необходимо условие за съгласуване и одобряване на 

инвестиционния проект. Другата група изменения, които са предмет на измененията и 

допълненията на Наредба № 6, са вързани с необходимост от намаляване на 

административната тежест, която произтича от Плана за действие с мерки, адресиращи 

основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите, който е 

одобрен със съответните решения на Министерския съвет. Изготвеният проект за 

изменение и допълнение на Наредба № 6 е приет от Комисията и във връзка с него са 

проведени съответните процедури по Закона за енергетиката и Закона за нормативните 

актове. В хода на общественото обсъждане и на публичните консултации са постъпили 

становища от заинтересованите лица, които са разгледани от работната група и обобщени 

в таблица с относимите към тях аргументи. В хода на тези съгласувателни процедури 

съществено се променя проектът на изменение и допълнение на Наредба № 6 и затова 

работната група предлага той да бъде подложен на нова процедура за обществено 
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обсъждане, както и на публични консултации по реда на Закона за нормативните актове. 

 Б. Балабанов докладва по отношение на конкретните предложения, които са 

счетени за обосновани, с оглед включването им в проекта за изменение и допълнение на 

Наредба № 6. Основните неща, които са засегнати при предложението за промяна са в 

няколко части. С оглед яснота и прецизност, в Част втора (Присъединяване на обекти на 

клиенти на електрическа енергия и Ред за присъединяване на обекти на клиенти) са 

описани действията, които следва да се предприемат при присъединяване на съответните 

обекти. В чл. 4, чл. 5, чл. 6 и чл. 11 са предвидени изменения и допълнения, които целят 

уреждане на случаите при които за присъединяване на обекта може да се реализира 

възможността, предвидена в чл. 140а от ЗУТ, което е служебно предоставяне на изходни 

данни, както и случаите, в които клиентът има право да обжалва отказа на енергийното 

дружество да присъедини обект към съответната електрическа мрежа. В Раздел втори от 

Глава втора на проекта, в чл. 7 се предвижда изменение на срока на съгласуване на 

условията за присъединяване на обекти с оператора на преносната мрежа. В чл. 8, ал. 2 се 

предлага да се измени срока за препращане на искането заедно с постъпилите документи 

към оператора на друга мрежа и уведомяване на лицето, когато се установи, че не е 

възможно да се осъществи към оператора на мрежата, приел искането. Предложените 

промени отново са съобразени с изискването на чл. 140а, ал. 3, съгласно който в 14-дневен 

срок от получаване на заявлението дружеството предоставя служебно становище на 

компетентния орган. Изменя се чл. 10, ал. 4, с който ще отпадне изискването съответния 

мрежови оператор да предлага условие за присъединяване в предварителния договор. В 

Раздел трети, Глава втора от проекта, който е озаглавен Ред за издаване на становища за 

присъединяване и сключване на договор за присъединяване, се предвиждат изменения в 

наименованието на раздела и съответните разпоредби в него – с цел привеждането им в 

съответствие с чл. 140а и чл. 143, ал. 1, т. 3 от ЗУТ. Измененията в чл. 19, т.1, б. а и чл. 21, 

ал. 11 от Наредба № 6 са свързани с изменението на чл. 143, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, с което 

отпада изискването за сключване на предварителен договор за присъединяване. 

Измененията на чл. 80 и чл. 85 от Наредбата се налагат във връзка с привеждането им в 

съответствие с чл. 147, ал. 1. т. 14 от ЗУТ. С оглед намаляване на административната 

тежест в чл. 15, ал. 1 и чл. 59, ал. 1 се предвижда да отпадне изискването за предоставяне 

от клиента на удостоверение за актуално състояние и единен идентификационен код. С 

изменението на чл. 75, чл. 77, чл. 78, чл. 97 и чл. 99 от Наредба № 6 и §1 от 

Допълнителните разпоредби на Наредба № 6 се цели привеждане на терминологията в 

съответствие с европейските регламенти. С оглед ясно и безпротиворечиво прилагане са 

направени промени в чл. 20, чл. 59, чл. 61, чл. 72, чл. 87 и чл. 88. Конкретните 

предложения за промени на текстовете са в приложената към доклада съгласувателна 

таблица със съответните мотиви на работната група.  Предвид гореизложеното и на 

основание чл. 14 и чл. 21, ал. 1, т. 3 и чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката, чл. 26 от 

Закона за нормативните актове, чл. 43, ал. 1, чл. 49 и чл. 51 от Правилника за дейността на 

Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, работната група 

предлага на Комисията да обсъди и приеме следните решения: 

1.  Да приеме настоящия доклад; 

2.  Да приеме проект 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; 

3.  Да насрочи обществено обсъждане на проекта по т. 2, както и срок за 

предоставяне на становища след неговото провеждане като датата и часът на 

общественото обсъждане бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията 

за енергийно на водно регулиране (работната група предлага този срок да бъде 14-

дневен); 

4.  Да публикува проекта по т. 2, ведно с доклада, на интернет страницата на 

Комисията за енергийно и водно регулиране и на Портала за обществени консултации. 
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С. Тодорова каза, че преди публикуването за обществено обсъждане трябва да се 

поправят някои технически грешки. В чл. 75, ал. 6, т.7 е записано „на“, а трябва да бъде 

„към“, пълният член също трябва да се премахне. В чл. 61, ал. 1 има повторение. В ал. 3 

трябва да се запише пълен член: „преносният оператор“.  

От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси и коментари по 

доклада.  

И. Иванов каза, че насрочва общественото обсъждане на 09.08.2019 г. от 10:00 часа.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 14 и чл. 21, ал. 1, т. 3 и чл. 116, ал. 7 от 

Закона за енергетиката, чл. 26 от Закона за нормативните актове, чл. 43, ал. 1, чл. 49 и чл. 

51 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на 

нейната администрация, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-350 от 26.07.2019 г. относно проект 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; 

2. Приема проект 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; 

3. Насрочва обществено обсъждане на 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 09.08.2019 г. от 10:00 ч. и определя 14-дневен срок след неговото 

провеждане за предоставянето на становища. 

4. За участие в общественото обсъждане на 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 да бъдат поканени чрез съобщение на интернет страницата на 

Комисията заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - 

държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия и организации на 

потребители; 

5. Датата и часът на общественото обсъждане да бъдат публикувани на интернет 

страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране;  

6. Проектът 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, ведно с доклада, неразделна част от 

него, да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно 

регулиране и на Портала за обществени консултации. 

 

В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за, 

Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, 

Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които 

четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 



 8 

По т.2. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-351 от 26.07.2019 г., проект и 

съгласувателна таблица относно проект на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 4 от 5 ноември 2013 г. за присъединяване към газопреносните и 

газоразпределителните мрежи. 

 

Със Заповед № З-Е-135 от 26.09.2018 г. на председателя на Комисията за енергийно 

и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е сформирана работна група, която да  изготви 

доклад и проект на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 4 от 5 

ноември 2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи 

(Наредба № 4, обн., ДВ, бр. 105 от 6.12.2013 г., Наредбата), като вземе предвид т. 71 и т. 

72 от План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, 

възпрепятстващи нарастването на инвестициите, приет с Решение № 411 на Министерския 

съвет от 19.05.2016 г. и изменен с Решение № 191 от 29.03.2018 г. на Министерския съвет. 

В Плана за действие - приложение към т. 1 съгласно РМС № 191 от 29.03.2018 г., в част 

Правни мерки са предвидени мерки за премахване на регулаторните пречки, които 

изискват изменение на Наредба № 4. Изготвеният в тази връзка проект на НИД на 

Наредба № 4 е представен за разглеждане на КЕВР с доклад с вх. № Е-Дк-1011 от 

21.11.2018 г. и е приет на закрито заседание на Комисията с решение по Протокол № 230 

от 27.11.2018 г., т. 4. На 06.12.2018 г. е проведено обществено обсъждане с участие на 

заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ). Насрочено 

е закрито заседание на 17.01.2019 г. за приемане на окончателния проект на НИД на 

Наредба № 4.  

След общественото обсъждане в КЕВР са постъпили писмени становища с вх. № Е-

15-45-54 от 20.12.2018 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД и с вх. № Е-04-16-9 от 27.12.2018 г. от 

Българска асоциация природен газ (БАПГ). В срока за обществени консултации на 

Портала за обществени консултации не са постъпили становища по проекта.    

На 03.01.2019 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за 

устройство на територията (ЗИД на ЗУТ, обн. ДВ, бр. 1 от 3.01.2019 г., в сила от 1.01.2019 

г.). Според § 24, ал. 1 от ЗИД на ЗУТ наредбите по чл. 84, ал. 3 от този закон и чл. 116, ал. 

7, чл. 125, ал. 3 и чл. 196, ал. 1 от Закона за енергетиката се привеждат в съответствие с 

разпоредбите на този закон в двумесечен срок от влизането му в сила. Предвид 

изложеното, КЕВР следва да приеме съответните изменения и допълнения на Наредба № 4 

от 5 ноември 2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните 

мрежи, приета на основание чл. 196, ал. 1 от ЗЕ. 

Предвид обстоятелството, че е в ход процедура по изменение и допълнение на 

Наредба № 4, Заповед № З-Е-135 от 26.09.2018 г. е изменена и допълнена със Заповед № 

З-Е-3 от 14.01.2019 г., като задачите са допълнени с оглед изготвяне на предложения за  

разпоредби във връзка с чл. 140а, ал. 4 от ЗУТ. В тази връзка е изготвено писмо с изх. № 

Е-15-00-3 от 22.01.2019 г. до заинтересованите лица за представяне на писмени 

мотивирани предложения за изменение на съществуващите разпоредби на Наредба № 4 в 

съответствие с чл. 140а, ал. 4 от ЗУТ. Получените предложения за изменение и 

допълнение на Наредба № 4 са анализирани и резултатите са отразени в Доклад с вх. № Е-

Дк-351 от 18.06.2019 г. и проект на НИД на Наредба № 4. В проекта на НИД на Наредба 

№ 4 са направени изменения и допълнения, отразяващи както първоначалните 

предложения в проекта на НИД на Наредба № 4, приет от КЕВР с решение по Протокол № 

230 от 27.11.2018 г., т. 4, така и тези в резултат на анализа на постъпилите предложения 

във връзка с ЗИД на ЗУТ (обн. ДВ, бр. 1 от 2019 г.).  

Доклад с вх. № Е-Дк-351 от 18.06.2019 г., ведно с проекта на НИД на Наредба № 4, 

неразделна част от него, е приет от КЕВР с решение по Протокол № 105 от 21.06.2019 г., 

т. 3. Докладът, заедно със съгласувателната таблица и проектът на НИД на Наредба № 4, 

са публикувани на интернет страницата на КЕВР и на Портала за обществени консултации 

на 21.06.2019 г.  
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На основание чл. 14 от ЗЕ на 27.06.2019 г. е проведено обществено обсъждане с 

участието на представители на „Булгартрансгаз“ ЕАД, БАПГ, „Кнежа газ“ ООД и „Газо-

енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД.  

В законоустановения срок в КЕВР са постъпили становища и предложения с вх. № 

Е-04-16-5 от 12.07.2019  г. от БАПГ и с вх. № Е-15-45-23 от 15.07.2019 г. от 

„Булгартрансгаз“ ЕАД. В срока за обществени консултации на Портала за обществени 

консултации не са постъпили становища по проекта.    

Постъпилите конкретни предложения по проекта на НИД на Наредба № 4, 

съдържащи се в постъпилите становища след проведените обществени обсъждания на 

16.12.2018 г. и на 27.06.2019 г., са изложени в съгласувателна таблица, приложение към 

настоящия доклад, в която се съдържат подробни мотиви за приемането им като 

законосъобразни и обосновани или неприемането им. Приетите предложения са отразени 

в изготвения проект на НИД на Наредба № 4. В тази връзка са направени и корекции на 

разпоредбите на чл. 35а, ал. 1 – ал. 3 с цел прецизиране и яснота при прилагането им във 

връзка с предоставяне на изходните данни при различните хипотези на изградена или 

неизградена газоразпределителна мрежа. В проекта е създадена и преходна разпоредба, 

регламентираща приложимия ред по отношение на незавършените процедури, образувани 

до влизане в сила на НИД на Наредба № 4. 

1. Причини, които налагат приемането на НИД на Наредба № 4: 

Необходимостта от изменение и допълнение на Наредба № 4 е с оглед изпълнение 

на ангажиментите на КЕВР, произтичащи от РМС № 191 от 29.03.2018 г. На следващо 

място текстовете на наредбата следва да бъдат приведени в съответствие с измененията на 

чл. 197, ал. 5 и чл. 199, ал. 5 от ЗЕ (ДВ, бр. 83 от 2018 г.), с които е въведено изискване 

отказът от присъединяване да бъде писмен и мотивиран. Измененията в Наредба № 4 се 

налагат и с оглед привеждането й в съответствие с измененията на чл. 24 от Наредба № 2 

от 2013 г. за регулиране на цените на природния газ. Налагат се изменения и допълнения и 

с оглед § 24, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ (обн., ДВ бр. 1 от 2019 г.), съгласно който 

наредбите по чл. 84, ал. 3 от този закон и чл. 116, ал. 7, чл. 125, ал. 3 и чл. 196, ал. 1 от 

Закона за енергетиката се привеждат в съответствие с разпоредбите на този закон в 

двумесечен срок от влизането му в сила.  

2. Целите, които се поставят:  

Проектът цели облекчаване на административната тежест в процедурата по 

присъединяване на обекти към съответната мрежа чрез отпадане на изискванията за 

представяне на част от документите, за които може да се направи служебна справка от 

страна на оператора. С измененията се постига съкращаване на срока, в който клиент 

получава мотивиран отказ от оператора на преносната мрежа. Промените в Наредба № 4 

целят постигане на съответствие със ЗЕ, както и прецизиране на нормите от действащата 

правна уредба, с оглед по-ясна регламентация на уредените в наредбата обществени 

отношения. Проектът цели и създаване на ясни разпоредби, регламентиращи  

предоставянето на изходни данни, необходими за проектирането и за присъединяване към 

мрежите на техническата инфраструктура от съответните експлоатационни дружества, 

както и процедурата по присъединяване в случаите на издадена виза за проектиране по чл. 

140а, ал. 6 от ЗУТ.  

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:  

Прилагането на проекта на НИД на Наредба № 4 не е обвързано с разходи за 

държавния бюджет, поради което не се изисква финансова обосновка.  

4. Очаквани резултати от прилагането: 

В резултат от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 5 

ноември 2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи се 

постига намаляване на административната тежест чрез отпадане на изискването 

заявителите да представят документи, за които може да се направи служебно справка в 

Търговския регистър към Агенцията по вписванията. С проекта се създават нормативни 

правила, чрез които се постига съответствие и точно прилагане изискванията на ЗЕ за 
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присъединяване на клиенти към газопреносната мрежа, както и детайлна регламентация 

във връзка с предоставяне на изходни данни от газопреносните и газоразпределителните 

дружества, необходими за издаване на виза за проектиране по чл. 140а, ал. 6 от ЗУТ и 

съответно процедурата за присъединяване при издадена виза. 

 5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

 Предложеният проект на НИД на Наредба № 4 е в съответствие с и не нарушава 

основни права и принципи от правото на Европейския съюз. Проектът е съобразен с 

изискването на приложимото европейско законодателство в сектор „Природен газ“, както 

и с измененията и допълненията на ЗУТ (обн. ДВ, бр. 1 от 2019 г.). 

 

Изказвания по т.2.: 

Докладва А. Иванова. Измененията и допълненията в Наредба № 4 за 

присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи се налагат във 

връзка с необходимостта от изпълнение на решение на Министерския съвет с мерки за 

преодоляване на проблемите, свързани с нарастване на инвестициите, както и с оглед 

измененията в ЗУТ, които са във връзка с предоставяне на изходни данни от 

експлоатационните дружества. Изготвеният от работната група проект е приет от 

Комисията и е подложен на обществено обсъждане. В законоустановения срок са 

представени становища, които са отразени в окончателния проект на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 4. Следва да се има предвид, че във връзка с 

необходимостта от изменение са направени две обществени обсъждания. Първоначалното 

е във връзка с предложението на Министерския съвет. Второто е във връзка с измененията 

в ЗУТ. Получените становища в хода и на двете обществени обсъждания са отразени в 

приложения проект за изменение и допълнение на Наредба № 4. В тази връзка са 

направени и корекции на разпоредбите на чл. 35а (от ал. 1 до ал. 3), които са с цел 

прецизиране и яснота при прилагането на разпоредбите във връзка с предоставяне на 

изходните данни при различните хипотези на изградена или неизградена 

газоразпределителна мрежа. Създадена е преходна разпоредба, която да регламентира 

приложимия ред по отношение на незавършените процедури, образувани до влизане в 

сила на измененията и допълненията на Наредба № 4. В тази връзка следва да се има 

предвид, че в §2 от проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 чл. 1а 

е със следното съдържание (работната група е открила някои грешки след внасянето на 

проекта и сега се представят коригираните текстове): „Свързването на нова 

газопреносна мрежа към съществуваща газопреносна мрежа се извършва при 

съобразяване с критериите за сигурно функциониране на съществуващата газопреносна 

мрежа. Условията за свързване се договарят между операторите на двете мрежи в 

подписано от тях споразумение“. В 17, т. 1 текстът е: „В ал. 1, в т. 6 след израза „ГРС“ 

се заличават думата „или“ и скобите пред и след израза „АГРС“. В § 20 текстът е: „В чл. 

23, ал. 2 изразът „Комисия за енергийно и водно регулиране“ и скобите преди и след 

КЕВР се заличават“.  В § 22, т. 2: „В ал. 2, т. 2 се заличава „заверено копие от 

удостоверение за актуалното състояние по фирмената регистрация, когато е търговец 

по смисъла на Търговския закон, или“. В § 29 няма ал. 1. Чл. 37 е само един, без алинеи и 

има две точки. Предложението е промяна в т. 1. С оглед гореизложеното, на основание чл. 

21, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 196, ал. 1 от Закона за енергетиката, работната група 

предлага на Комисията да обсъди и вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да приеме проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 5 

ноември 2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи; 

3. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 5 ноември 2013 г. за 

присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи да бъде изпратена 

за обнародване в „Държавен вестник“. 

От страна на членовете на работната група нямаше въпроси и коментари по 

доклада.  
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И. Иванов каза, че подлага на гласуване проекта и обърна внимание, че 

направените изменения трябва да бъде стриктно отразени и проверени, защото наредбата 

ще бъде публикувана в „Държавен вестник“.  

 

С оглед гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 196, ал. 1 

от Закона за енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-351 от 26.07.2019 г. относно проект на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 4 от 5 ноември 2013 г. за присъединяване към 

газопреносните и газоразпределителните мрежи 

2. Приема проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 5 

ноември 2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи; 

3. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 5 ноември 2013 г. за 

присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи да бъде изпратена за 

обнародване в „Държавен вестник“. 

 

В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за, 

Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, 

Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които 

четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 
 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-350 от 26.07.2019 г. относно проект 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; 

2. Приема проект 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; 

3. Насрочва обществено обсъждане на 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 09.08.2019 г. от 10:00 

ч. и определя 14-дневен срок след неговото провеждане за предоставянето на становища. 

4. За участие в общественото обсъждане на 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 да бъдат 

поканени чрез съобщение на интернет страницата на Комисията заинтересовани лица по смисъла 

на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, енергийни 

предприятия и организации на потребители; 

5. Датата и часът на общественото обсъждане да бъдат публикувани на интернет 

страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране;  

6. Проектът 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, ведно с доклада, неразделна част от него, да бъдат 
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публикувани на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране и на Портала 

за обществени консултации. 

 

По т.2. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-351 от 26.07.2019 г. относно проект на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 4 от 5 ноември 2013 г. за присъединяване към 

газопреносните и газоразпределителните мрежи 

2. Приема проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 5 ноември 

2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи; 

3. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 5 ноември 2013 г. за 

присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи да бъде изпратена за 

обнародване в „Държавен вестник“. 

 

Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-350 от 26.07.2019 г. относно проект 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. 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-351 от 26.07.2019 г., проект и съгласувателна таблица относно 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 5 ноември 2013 г. за 

присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи. 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 (С. Тодорова) 

 

................................................. 

 (Р. Осман) 

 

................................................. 

 (А. Йорданов) 

 

.................................................    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (В. Владимиров) 

          Р. ТОТКОВА 

................................................. 

 (Г. Златев) 

 

................................................. 

 (Е. Харитонова) 

 

................................................. 

 (Д. Кочков) 

 

................................................. 

 (П. Трендафилова) 

 
 

 

Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 


