
1 

 

УКАЗАНИЯ 
ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ 

КЪМ ЕЛЕКТРОРАРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. С тези указания се определя начинът за образуване на цените за присъединяване на 

потребители към електроразпределителната мрежа. С указанията се определят видът, 

формата и съдържанието на информацията, необходима за ценообразуването, която 

енергийното предприятие  задължително представя при подаване на заявлението за 

утвърждаване на цени. 

 

2. Цените за присъединяване на потребители към електроразпределителните мрежи се 

образуват по групи потребители в зависимост от предоставената максимална мощност, 

ниво на напрежение и съответните разходи. 

 

3.Заявлението за утвърждаване на цени за присъединяване към 

електроразпределителните мрежи, съдържа необходимата информация за отчетен 

период, въз основа на която се обосновават предложените за утвърждаване разходи за 

присъединяване на потребители към електроразпределителните мрежи.   

 

4. Неразделна част от заявленията за цени са приложенията с таблици, които съдържат 

минималните изисквания на комисията, относно предоставяната информация. 

Дружествата могат да представят информация извън тези таблици, но не могат да 

заличават редове или колони от тях. 

 

5. Цените за присъединяване на потребители до електроразпределителните мрежи се 

образуват в зависимост от присъединяваната мощност в кВт и се разделят в следните 

основни групи: 

 I група – до 6 кВт включително; 

 II група – от 7 до 15 кВт включително; 

 III група – от 16 до 50 кВт включително; 

 IV група – от 51 до 100 кВт включително; 

 V група – от 101 до 200 кВт включително; 

 VI група – от 201 до 400 кВт включително; 

 VII група – над 400 кВт. 

 

7. В цените за присъединяване на потребители към електроразпределителната мрежа се 

включват само разходи, които са пряко свързани с услугата, като тези разходи не са 

елемент на цените за достъп и пренос през електроразпределителната мрежа. 

 

8. Информацията във връзка с образуването на цените за присъединяване до 

електроразпределителната мрежа се представя в справки по утвърдени от комисията 

образци, както следва: 
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Справка № 1 – Видове строително монтажни работи и разходи за образуване на 

цените за присъединяване на потребители за I и ІІ групи; 

Справка № 2 – Видове строително монтажни работи и разходи за образуване 

цените за присъединяване на потребители III до VІ групи; 

8.1. За всяка отделна група от III до VІ се представят съответните видове справки 

 
9. Справките и допълнителната информация трябва да бъдат подписани от 

представляващото енергийното предприятие лице и главен счетоводител и да бъдат 

подпечатани с печата на дружеството. Информацията се представя задължително на 

хартиен и магнитен носител . 

 

10. По искане на комисията или при необходимост за допълнителна обосновка 

енергийното дружество представя към заявлението допълнителна писмена информация 

относно ценообразуващите елементи. Формата за представяне на допълнителната 

информация е на хартиен и магнитен носител. 
 

 

ГЛАВА ВТОРА 

 

ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ НА ЦЕНИТЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА 

ПОТРЕБИТЕЛИ ДО ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА  

 

11. Цените за присъединяване на обекти на потребители към електроразпределителната 

мрежа в група VII – над 400 кВт и за присъединяване към мрежи средно напрежение се 

определят  по индивидуален проект и включват всички разходи, изчислени по 

разработен проект за присъединителните съоръжения, в обем достатъчен за 

осигуряване на присъединяваната мощност. В цената за присъединяване се включват и 

разходите, които разпределителното предприятие ще направи за присъединяване на 

повишената присъединена мощност към преносното предприятие. 

 

12. Цената за присъединяване на потребители в територии извън регулация на 

населените места се определя на база действително направените разходи за изграждане 

на присъединителните съоръжения по индивидуален проект. 

 

13. Цените за присъединяване на потребители към електроразпределителните мрежи за 

обекти на потребители в групи от IІІ до VI съдържат постоянна и променлива 

компонента в зависимост от точката на захранване и дължината на електропроводната 

линия.  

13.1. Цените за присъединяване на потребители към електроразпределителните мрежи 

за обекти на потребители в групи I и ІI съдържат само постоянна компонента.  

 

14. Видовете разходи, приложими към ценообразуването на постоянната и променлива 

компонента се класифицират по икономически елементи както следва: разходи за 

възнаграждения и осигуровки, разходи за материали, разходи за външни услуги и 

„други разходи”. 

 

15. Към предложението за утвърждаване на цени енергийното предприятие представя 

подробна писмена обосновка за нивото на предложените разходи. Представят се 

детайлно и всички „други разходи”, които са  пряко свързани с дейностите по 

фактическото присъединяване на потребителите и не са описани в справките към 

Указанията. 
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16. Признатите от комисията разходи, които формират постоянната компонента на 

цените за присъединяване отразяват средните разходи за присъединяване за всяка група 

потребители. В постоянната компонента, в зависимост от присъединената мощност, 

могат да се включват следните строително монтажни работи: 

      -    монтаж на електромерно табло и оборудването му; 

- изграждане на проводната част за присъединяване на разстояние до 25 м.; 

- монтаж на необходимата за целта апаратура, арматура и опроводяване в 

разпределителното табло в трансформаторния пост; 

- изграждане на необходимата мощност в трансформаторния пост, включително 

неговата строителна част; 

- монтаж на апаратите от измервателната система; 

- увеличаване на договорената присъединена мощност на съществуващ 

присъединен обект; 

- при обособяване на нов обект със самостоятелно измерване на електрическата 

енергия чрез отделяне от съществуващ обект, който е присъединен към 

електроразпределителната мрежа; 

- при промяна броя на фазите, независимо дали се променя договорената 

присъединена мощност; 

- при изграждане на нови съоръжения за присъединяване, свързано с повишаване 

категорията по осигуреност на електроснабдяването; 

- разходи за временно електроснабдяване на строителни обекти; 

- разходи за временно електроснабдяване на преместваеми обекти. 

 

17.  Когато съоръженията за присъединяване се изграждат по реда на чл. 20, ал. 5 от 

Наредба № 6 за присъединяване на производители и потребители към преносната и 

електроразпределителните мрежи, цената за присъединяване и направените взаимно 

признати разходи за тези съоръжения се компенсират при условията, определени в 

договора за присъединяване.  

 

18. В обхвата на присъединителните съоръжения за групи обекти от I-VI не се 

включват разходи за разширения на електрическата мрежа, които дружеството трябва 

да извърши, за да се гарантират сигурността и качеството на доставките на 

електрическа енергия, а именно: 

- повишаване на пропускателната възможност на съществуващата електропроводна 

линия след мястото на присъединяване; 

- монтиране на по-мощен силов трансформатор в трансформаторния пост; 

- изграждане на нов трансформаторен пост; 

- разширение на други части на електрическата мрежа по посока на захранващата 

разпределителна подстанция.  

 

19. Признатите от комисията разходи, които формират променливата компонента на 

цените за присъединяване  се определят по видове работи в зависимост минималната 

схема за присъединяване към мрежата на съответното напрежение.  

      -    изграждане на проводната част за присъединяване над 25м; 

 

19.1. Променливата компонента е равна на нула, когато разстоянието по т. 19. е по-

малко или равно на 25 м от границата на собственост до точката на присъединяване. 
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19.2. За разстояния извън случаите по т. 19.1. всеки допълнителен метър кабел или 

въздушна линия се заплаща по цена, определена за променливата компонента за 

съответната група потребители, утвърдена от Комисията.  

 

 

Указанията са разработени на основание чл. 36, ал. 1 от Закона за енергетиката  и на 

чл. 5, ал. 8 от Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия.    

Настоящите Указания са приети с протоколно Решение № 45 от 23.03.2012 г. по т. 3 

на ДКЕВР  


