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СТАНОВИЩЕ  

 

НА 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

Относно: Изкупуване на съоръжения за присъединяване към 

електроразпределителната мрежа. 

 

 

Във връзка със зачестилите жалби в Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране (комисията, ДКЕВР), свързани с откази на съответното разпределително 

предприятие да бъдат изкупени изградените за сметка на потребителите  съоръжения 

към  електроразпределителната мрежа, ДКЕВР на свое заседание прие становище, 

както следва: 

 

Действащата нормативна уредба (чл. 20, ал. 5 от Наредба № 6 от 09.06.2004 г. за 

присъединяване на производителите и потребителите на електрическа енергия към 

преносната и разпределителните електрически мрежи – Наредба № 6) дава възможност 

на потребителите да изградят по възложение и със съгласие на преносното и 

разпределителното дружество необходимите електрически съоръжения за 

присъединяване на техния основен обект към електрическата мрежа. Когато  

съоръженията за присъединяване са изградени от потребителите на разпределителното 

предприятие, последното е задължено да ги изкупи преди да ги постави под 

напрежение, т.е. преди да започне да ги ползва. (чл. 20, ал. 7 и чл. 23 от Наредба № 6). 

В случаите, в които такива съоръжения се поставят под напрежение преди да е сключен 

договор за изкупуването им от разпределителното дружество се нарушава 

императивната разпоредба на чл. 23 от Наредба № 6, което е административно 

нарушение от страна на разпределителното дружество. Съгласно разпоредбата на чл. 

34, ал. 1 от Закона за административните наказания и нарушения (ЗАНН) , ДКЕВР като 

административно-наказващ орган може да налага на нарушителя наказание, ако 

нарушението е извършено не по-късно от една година. 

 

           В случай, че все още няма сключен договор за изкупуване на съоръженията, 

собственост на потребителите и разпределителното предприятие ползва тези 

съоръжения за целите на преобразуването и преноса на електрическа енергия до други 

потребители, съгласно разпоредбата на чл. 117, ал. 7 от Закона за енергетиката, 

ползването следва да бъде платено от разпределителното предприятие по реда на 

приетата от Комисията Методика за определяне на цените за предоставен достъп 

на преносно или разпределително предприятие от потребители за целите на 

преобразуването и преноса на електрическа енергия, на преноса на топлинна 

енергия и на преноса на природен газ. Методиката е публикувана на официалната  

интернет страница на ДКЕВР в Раздел Документи/Правила и регламентира начина, по 

който се определя цената по договори за предоставен достъп (това е цената на правото 

на ползване) от потребители през собствените им уредби и/или съоръжения на 

преносното, съответно разпределителните предприятия.  



 2 

С оглед гореизложеното, следва  да бъде сключен договор за предоставяне на 

достъп със съответното разпределително дружество и съгласно точка 3 от Методиката 

да бъдат представени документи и информация, свързани с доказване правото  на 

собственост и съответно изчисляване на цената за достъп. В случай, че страните не 

могат да се споразумеят за цената (а именно, за стойността на съответния дълготраен 

актив) Методиката дава възможност за избор на независим оценител, определен от 

ДКЕВР.  

 

Становището е прието с протоколно решение № 25 от 14.02.2011 по т.5. и 

поставено на интернет страницата на ДКЕВР на 23.02.2011 г.  

 

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ на ДКЕВР:   /п/ 

 

         АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ 

 

     

     ГЛАВЕН СЕКРЕТАР на ДКЕВР:    /п/ 

 

                 ЕМИЛИЯ САВЕВА 


