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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

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

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ ОУ-9 

от 20.05.2013 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

на закрито заседание, проведено на 20.05.2013 г., като разгледа преписка  

№ 46 от 2012 г., образувана по заявление с вх. № E-13-45-62/21.09.2012 г. от „Енерго-

Про Мрежи”АД, с което е представило за одобряване „Общи условия за достъп на 

производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници до 

електроразпределителната мрежа” (ОУ), доклад Е-Дк-24/14.01.2013 г. и след 

провеждане на открито заседание на 25.01.2013 г., установи следното:  

 

 

Със заявление с вх. № E-13-45-62/21.09.2012 г. от „Енерго-Про Мрежи”АД е 

представило за одобряване Общи условия за достъп на производителите на електрическа 

енергия от възобновяеми източници до електроразпределителната мрежа (ОУ), на 

основание чл. 30, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) и 

чл. 96б, ал. 1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ, отм., ДВ 

бр. 38 от 23.04.2013 г.).  

В чл. 30, ал. 1 и ал. 2 от ЗЕВИ е регламентирано правомощието на ДКЕВР да 

одобри общите условия, при които производителите на електрическа енергия от 

възобновяеми източници, използват разпределителната мрежа. Законът е предвидил 

производителите, чиито енергийни обекти са с обща инсталирана мощност над 30 kW да 

сключват договор за достъп с оператора на разпределителната мрежа, преди сключване на 

договора за изкупуване на електрическа енергия.  

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

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

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

електрическа енергия по ЗЕВИ“ от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката (обн., ДВ, бр. 33 от 05.04.2013 г., в сила от 09.04.2013 г.), която 

следва да бъде приложена в настоящото административно производство, като висящо към 

датата на влизането й в сила. 

Към заявлението са приложени следните документи, изискуеми съгласно 

действащата нормативна уредба към момента на подаването му, а именно: 

- доказателства за начина на оповестяване на проекта на Общите условия на 

заинтересованите лица, в изпълнение на чл.91, ал.1 от НЛДЕ (отм.); 

- дружеството, в допълнение на оповестяването на проекта на видно място във 

всички центрове за обслужване на клиенти, е обявило телефон и адрес за получаване на 

кореспонденция за целите на получаване на коментари и забележки съгласно чл. 91, ал. 2 

от НЛДЕ (отм.).  
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- дружеството е обявило дата, час и място на провеждане на публичното обсъждане 

на проекта - 11.06.2012 г., 10:30 ч., гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” 258, Варна 

Тауърс, кула Г, ет. 4, зала 406 в изпълнение на чл. 91, ал. 3 от НЛДЕ (отм.); 

- копия на писма покани до браншови асоциации и до КЗП за участие в публичното 

обсъждане на проекта във връзка с разпоредбата на чл. 91, ал. 4 от НЛДЕ (отм.); 

- копие от протокол от публичното обсъждане съгласно чл. 91, ал. 5 от НЛДЕ 

(отм.); 

- становища и бележки по проекта, получени в срока за запознаване и в хода на 

публичното обсъждане на проекта съгласно чл. 91, ал.7, т.1 във връзка с 96г, ал.2 т.1 от 

НЛДЕ (отм.), от „Вентус България” ЕООД,  „Лонг Ман Холдинг” АД, от „Българска 

ветроенергийна асоциация”, „Енел Грийн Пауър България” ЕАД, „Ей И Ес Солар 

България” ЕООД,  „Асоциация на производителите на екологична енергия”, с 

предложения за редакция по  конкретни текстове. 

- становище на „Енерго-Про Мрежи”АД по получените коментари и бележки в 

хода на публичното обсъждане по предложенията за промени на Общите условия в 

съответствие с чл. 91, ал. 7, т. 2 във връзка с 96г, ал. 2 т. 2 от НЛДЕ (отм.). 

Дружеството е обсъдило всички предложения за промени в проекта на Общи 

условия и е мотивирало защо не приема конкретни текстове, позовавайки се на 

нормативната уредба. Приетите предложения са отразени в окончателния проект на Общи 

условия, който е представен в ДКЕВР за одобрение. 

- решение на Управителния съвет на „Енерго-Про Мрежи”АД от 18.09.2012 г., с 

което са приети Общите условия на договорите за достъп на производителите на 

електрическа енергия от възобновяеми източници до електроразпределителната мрежа, 

представени за одобрение от ДКЕВР съгласно чл. 91, ал. 7, т. 3 във връзка с чл.96г, ал. 2, т. 

3 от НЛДЕ (отм.).  

- окончателен проект на Общите условия на договорите за достъп на 

производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници до 

електроразпределителната мрежа в изпълнение на чл. 91, ал. 6 във връзка с чл. 96г. ал. 2 от 

НЛДЕ (отм.). 

В допълнение, дружеството е представило писмо с вх. № Е-13-45-35/14.05.2012 г. 

относно стартиране на процедура по одобряване на проект на Общите условия на 

договорите за достъп на производителите на електрическа енергия от възобновяеми 

източници до електроразпределителната мрежа по чл. 30 от ЗЕВИ. 

Изброените по-горе документи, приложения към заявлението, изпълняват 

изискванията и на действащата Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката, като е отчетено обстоятелството, че административното 

производство е започнало, но не е приключило към датата на отмяна на НЛДЕ. 

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

съдържащ задължителни указания за изменение на проекта с оглед неговото съответствие 

със ЗЕВИ и подзаконовите актове по прилагането му.  

На 25.01.2013 г. е проведено открито заседание на ДКЕВР, на което е разгледан 

докладът на работната група относно подаденото заявление за одобряване на представения 

проект на Общи условия за достъп на производителите на електрическа енергия от 

възобновяеми източници до разпределителната мрежа. 

В писмо с вх. № Е-13-45-9/28.01.2013 г. заявителят е взел отношение по всяка точка 

от доклада на работната група, като е заявил, че приема дадените указания по т. 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 8.1., 8.2, 9, 9.1, 10, 12, 16, 17, 18, 18.1, 18.2, т. 19, 19.2, т. 20, но не е представил 

преработен проект на общите условия с приетите от него указания. По останалите точки 

от доклада заявителят е представил разяснения, които са разгледани от комисията.  

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

проведеното открито заседание, са постъпили становища от следните заинтересовани 

лица: 
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- Становище с вх. №Е-04-00-35/24.01.2013 г. от „Българска ветроенергийна 

асоциация”; 

- Становище с вх. №Е-12-00-23/25.01.2013 г. от „ЛОНГ МАН ХОЛДИНГ” АД; 

- Становище с вх. №Е-12-00-31/25.01.2013 г.  от „Ей И Ес Солар България” ЕООД, 

„Ей И Ес Солар България Калипетрово”, „Ей И Ес Солар България Фокс” ЕООД, „Ей И Ес 

Солар България Вило” ЕООД, „Ей И Ес Солар България Ренар” ЕООД, „Ей И Ес Солар 

България Монтан” ЕООД, „Ей И Ес Солар България Геран” ЕООД, „Ей И Ес Солар 

България Океан” ЕООД ; 

- Становище с вх. № Е- 13-45-62/23.01.2013 г. от „Енел Грийн Пауър България” 

ЕАД, УП България 1 ЕООД, УП България 3 ЕООД, УП България 6 ЕООД, УП България 8 

ЕООД, УП България 19 ЕООД, УП България 21 ЕООД, УП България 26 ЕООД, УП 

България 9 ЕООД, УП България 10 ЕООД, УП България 11 ЕООД, УП България 12 ЕООД, 

УП България 13 ЕООД, УП България 14 ЕООД, УП България 15 ЕООД; 

- Становище с вх. № Е-12-00-57/08.02.2013 г. от „ЗК” АД.; 

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

екологична енергия”. 

След запознаване и анализ на горепосочените писмени становища по повод 

представения проект на Общи условия и с оглед преценка за неговото съответствие със 

ЗЕВИ и подзаконовите актове по прилагането му, Комисията е приела следните 

законосъобразни предложения за изменение на проекта на ОУ: 

1. Предложението на „Асоциация на производителите на екологична енергия” 

относно чл. 48, касаещо размерът на неустойката.  

2. Предложението на „Българска ветроенергийна асоциация” и „Асоциация на 

производителите на екологична енергия” относно срока в чл. 37 за плащане на фактурата 

да тече след нейното получаването, не след издаване й . 

            По отношение на възраженията на заинтересованите страни, че в Общите условия 

липсва основното задължение на мрежовия оператор – да поддържа, развива и оперира 

мрежата, с цел осигуряване на гарантиран достъп до същата при спазване на критериите за 

сигурност, комисията счита, че това е основно задължение по издадената на оператора 

лицензия, поради което не е необходимо задълженията, произтичащи от последната да 

бъдат възпроизвеждани отново в Общите условия. 

С Решение № ОУ- 4 от 08.04.2013 г. Комисията е дала задължителни указания на 

заявителя да измени и допълни проекта на общи условия с оглед осигуряване на 

съответствие с нормативните изисквания и на равенство между страните  по общите 

условия. 

С писмо с вх. № Е-13-45-62/15.04.2013 г. дружеството е представило преработен 

проект на Общи условия съгласно дадените указания. 

При прегледа на представения коригиран проект комисията установи, че „Енерго-

Про Мрежи”АД точно е изпълнило дадените задължителни указания. 

Предложените с писмо вх. № Е-13-45-62/15.04.2013 г. от „Енерго-Про Мрежи” АД 

“ Общи условия за достъп на производителите на електрическа енергия от вьзобновяеми 

източници до електроразпределителната мрежа на „Енерго-Про Мрежи” АД” съответстват 

на изискванията на ЗЕВИ и подзаконовите актове по неговото прилагане. 

 

 

Предвид гореизложеното, Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране счита, че са налице законовите изисквания за одобряване на 

предложените от „Енерго-Про Мрежи”АД “Общи условия за достъп на 

производителите на електрическа енергия от вьзобновяеми източници до 

електроразпределителната мрежа на „Енерго-Про Мрежи” АД, поради което на 

основание чл. 30, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници и 
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чл. 139, ал. 2, т. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката 

 

Р Е Ш И : 

 

1. Одобрява предложените с вх. № Е-13-45-62/15.04.2013 г. от „Енерго-Про 

Мрежи” АД “Общи условия за достъп на производителите на електрическа енергия 

от вьзобновяеми източници до електроразпределителната мрежа на „Енерго-Про 

Мрежи” АД приложение към това решение, които стават приложение неразделна 

част от лицензия № Л-138-07/13.08.2004 г., издадена за дейността „разпределение на 

електрическа енергия”. 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                    (Евгения Харитонова) 

 

 

                                                       ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                                                                                   (Севастианна Григорова) 

съгласно Заповед № З-ОХ-43/20.05.2013 г. 

 


