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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 -10;тел.: 988 24 98; 9359 613; факс: 988 87 82 

 
 
 
 

И ЗВ Л Е Ч Е Н И Е  ОТ  П РОТ ОК ОЛ  
 

№ 169 
 

София, 03.11. 2008 година 
 
 

 
………………………………………………. 

 
 

По т.1. Членовете на Комисията разгледаха доклад и проект на писмо относно 
определяне на единен подход при прилагане цените за присъединяване на потребители 
към електроразпределителните мрежи. 

 
Във връзка с постъпили в ДКЕВР писма с вх. № Е-13-06/23.11.2007 г. и вх. № Е-

13-31/18.02.2008 г. от „ЧЕЗ Разпределение България” АД относно определяне на единен 
подход при прилагане на цените за присъединяване на потребители към 
електроразпределителните мрежи е сформирана работна група със заповед № З-Е-
63/26.05.2008 г. В тази връзка са проведени срещи с представители на 
електроразпределителните дружества за обсъждане на поставените въпроси от „ЧЕЗ 
Разпределение България” АД и предложенията на работната група за единен подход 
при прилагане на цените за присъединяване на обекти на потребители. В резултат на 
проведените обсъждания в ДКЕВР бяха представени становища на трите 
електроразпределителни предприятия, с които изразяват несъгласие по част от 
предложенията на работната група, както следва: 

По отношение определянето на цена за присъединяване за обект с повече от 
един потребител, включително жилищни сгради. 

„ЕОН България Мрежи” АД и „ЕВН България Електроразпределение” АД 
предлагат цената за присъединяване да се определя на база заявената от инвеститора 
предоставена мощност за всяко отделно жилище. Основанията за това са, че след 
присъединяването към електроразпределителната мрежа за дружествата възниква 
задължение за осигуряване на мощност за всяко отделно жилище, а не за сградата като 
цяло. Определянето на цена за присъединяване на обектът - сграда на практика 
означава определяне на цена за присъединяване на всяко отделно жилище различна от 
тази, която се определя в случаите на присъединяване на жилище с индивидуален 
договор. В случай, че се присъединява сграда, която се състои от отделни жилища, като 
обособен обект, може да се счита като сигнал към дружествата да изпълнят 
присъединяването с монтиране на едно средство за търговско измерване в главното 
разпределително табло на сградата и за последващи присъединявания на отделните 
жилища. 

По отношение определянето на цената за присъединяване на обект по чл. 117, 
ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ).  
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„ЕОН България Мрежи” АД счита, че в случаите на присъединяване на обекти 
съгласно чл. 117, ал. 5 от ЗЕ е налице предоставяне на определена мощност на 
потребителя. Следователно потребителят дължи цена за присъединяване, съгласно 
решение № Ц-002/29.03.2002 г., в случаите, когато тази мощност е под 1000 kW. 
Дружеството възприема като опит от страна на ДКЕВР за въвеждане на изключения 
при прилагане на решение № Ц-002/29.03.2002 г., което ще доведе до 
неравнопоставеност на потребителите.  

След анализ на представените становища от електроразпределителните 
дружества, работната група предлага следния подход за уеднаквяване прилагането от 
електроразпределителните дружества на цените за присъединяване на обекти на 
потребители към електроразпределителната мрежа: 
 

1. Относно определянето на цена за присъединяване за обект с повече от един 
потребител, включително жилищни сгради. 

С т.  7  на р ешение № Ц-002/29.03.2002 г. на ДКЕВР се определят цени за 
присъединяване на обекти на потребители към електроразпределителните мрежи. 
Съгласно § 1, т. 6 от Допълнителната разпоредба на Наредба № 6 за присъединяване на 
производители и потребители на електрическа енергия към преносната и 
разпределителните електрически мрежи (Наредба № 6), „обект на потребител” е 
съвкупност от терен, сгради, технологично оборудване, електрически съоръжения и 
приемници на електрическа енергия. От друга страна, “жилищна сграда” е сграда, 
предназначена за постоянно обитаване, и се състои от едно или повече жилища, 
обединени функционално и пространствено в едно цяло за задоволяване на жилищни 
нужди. Следователно, отделното жилище в жилищна сграда не може да бъде обект на 
потребител, който самостоятелно да бъде присъединяван към 
електроразпределителните мрежи. С оглед изложените аргументи, може да бъде 
направен обоснован извод, че утвърдените с т. 7 от решение № Ц-002 / 29.03.2002 г. на 
ДКЕВР цени за присъединяване, касаят обектите на потребителите, единствено по 
смисъла на §  1 ,  т.  6  о т ДР на Нар едба № 6 за пр исъединяване на пр о изво дители и 
потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните 
електрически мрежи. 
      За проучване условията за присъединяване на обект към електрическата мрежа 
се подава писмено искане до съответното разпределително предприятие при спазване 
на изискванията на чл. 4 от Наредба № 6. В искането се посочват броя на бъдещите 
потребители, предоставената мощност за целия обект съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредба 
№ 6. Минималните стойности на предоставената мощност за жилищни сгради се 
определят с Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни 
линии, където за изчисляване на електрическите товари за вътрешно електрозахранване 
на обекти, потребителите на електрическа енергия в тези обекти са разпределени в 
групи и в групата на битовите потребители се включват жилищните сгради. 

Присъединената мощност на обекта се определя от разпределителното 
предприятие в зависимост от заявената от инвеститора предоставена мощност, 
изчислена съгласно Наредба № 3 в съгласувания проект, увеличена до 130 % според 
разпоредбата на чл. 33, ал. 2 от Наредба № 6, осигурявайки резерв за увеличаване на 
предоставената мощност в бъдещ период.  

В случай, че обектът се състои от няколко сгради на един терен, присъединената 
мощност за целия обект е сбор от заявените предоставени мощности определени 
съгласно изискванията на Наредби №№ 3 и 6 за всяка отделна сграда, увеличена до 130 
% от общата за обекта предоставена мощност.  
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Договор за присъединяване на обекти на потребители към електрическата мрежа 
се сключва между електроразпределителното предприятие и лицето - възложител при 
изграждане на нов обект, при преустройство на обект по реда на ЗУТ и за временно 
електроснабдяване на строителни обекти и се прекратява след представяне на документ 
за въвеждане в експлоатация на съоръженията за присъединяване и на обекта, издаден 
при условията и реда на ЗУТ. Електрическите съоръжения за присъединяване на обекта 
към електрическата мрежа се поставят под напрежение след представяне на 
доказателства за сключване на сделки съгласно чл. 22, ал. 3 от Наредба №6. 
      С оглед изложените аргументи, електроразпределителните дружества при 
присъединяване на обект с повече от един потребител, включително жилищна сграда са 
длъжни да определят цена за присъединяване на база присъединената мощност на 
обекта в зависимост от заявената от инвеститора предоставена мощност за всяка 
самостоятелно обособена сграда, съгласно чл. 32, ал. 3 от Наредба № 6, увеличена до 
130 % от предоставената мощност според разпоредбата на чл. 33, ал. 2 от Наредба № 6. 
Цените за присъединяване са определени в решение в № Ц-002 / 29.03.2002 г. на 
ДКЕВР по групи потребители в зависимост от определената мощност за 
присъединяване. В случаите, в които потребител, присъединен към 
електроразпределителната мрежа с определена предоставена мощност, желае 
увеличаване на същата, електроразпределителните дружества са длъжни да прилагат 
изискванията на чл. 39 от Наредба № 6. 
 

2. Относно формиране на цената за присъединяване на обект на потребител към 
електроразпределителната мрежа по реда на чл. 20, ал. 5 и ал. 9 от Наредба № 6  във 
връзка с чл. 117, ал. 5 от ЗЕ. 
      Потребител сключил договор за присъединяване съгласно чл. 20, ал. 5 от 
Наредба № 6 поемайки задължение за извършване на определен вид строителни и 
монтажни работи и изграждане на съоръженията ги прехвърля възмездно в собственост 
на съответното разпределително предприятие на база на взаимно признати разходи. 
Цената за присъединяване и направените взаимно признати разходи за тези съоръжения 
се компенсират при условия, определени в договора за присъединяване, съгласно чл. 
21, ал. 2 от Наредба № 6. Когато съоръженията за присъединяване са изградени по реда 
на чл. 20, ал. 5, те се поставят под напрежение след сключване на договор, между 
потребителя и разпределителното предприятие за прехвърляне на собствеността на 
съоръженията, правото на собственост или правото на строеж върху съответната част 
от имота и учредяване на сервитутни права.  

Съгласно чл. 117, ал. 5 от ЗЕ, електрическите уредби и/или електропроводи с 
високо и средно напрежение, които служат за снабдяване с електрическа енергия само 
на един потребител на електрическа енергия за стопански нужди, се изграждат за 
негова сметка и са негова собственост. Според разпоредбите на чл. 20, ал. 9 от Наредба 
№ 6, лицето сключило договор за присъединяване с разпределителното предприятие 
поема задължение за проектиране и изграждане на съоръженията за присъединяване на 
обекта съгласно работния проект. В тази връзка потребителят следва да заплати цена за 
присъединяване съгласно чл. 21, ал. 2 от Наредба № 6, в която е посочено, че цената за 
присъединяване и направените взаимно признати разходи за тези съоръжения се 
компенсират при условия определени в договора за присъединяване.  

С оглед изложените аргументи, електроразпределителните дружества при 
присъединяване на обект на потребител към електроразпределителната мрежа по реда 
на чл. 20, ал. 9 от Наредба № 6 във връзка с чл. 117, ал. 5 от ЗЕ определят цена за 
присъединяване, изчислена на база придобита собственост съгласно чл. 20, ал. 5, 6, 7 от 
Наредба № 6 при условия определени в договора за присъединяване. Цената за 
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присъединяване се определя въз основа на извършените разходи от 
електроразпределителното дружество до границата на собственост на потребителя. 

В случай, че електроразпределителното дружество изкупи съоръженията на 
потребител, присъединен по реда на чл. 117, ал. 5 от ЗЕ след 29.03.2002 г., 
потребителят дължи цена за присъединяване  определена в решение № Ц-002/ 
29.03.2002 г. на ДКЕВР. 

 
3. Относно определяне на цена за присъединяване на потребител с мощност над 

1 000 kW. 
      Електроразпределителните дружества при присъединяване на потребител с 
мощност над 1 000 kW прилагат цена за присъединяване на база индивидуален проект, 
като включват в нея разходите за изграждане на съоръженията за присъединяване към 
електроразпределителната мрежа на база минимална схема на присъединяване съгласно 
чл. 9, ал. 5 от Наредба № 6.  

4. Относно определяне на цена за присъединяване на обект на потребител, 
изискващ повече от един източник на захранване. 

В искането за проучване условията за присъединяване на обект към 
електрическата мрежа се посочват броя на независимите източници за 
електрозахранване на присъединявания обект, в съответствие с изискванията на 
присъединяваното лице за категория на осигуреност на електрозахранването 
определена съгласно чл. 38 от Наредба № 3. В договора за присъединяване се включват 
клаузи за предоставена мощност, която разпределителното предприятие ще осигурява 
на потребителя на границата на собственост, диференцирана по категории по 
осигуреност на електроснабдяването. Разпределителното предприятие определя 
присъединената мощност, за която са оразмерени съоръженията за присъединяване 
(съответно съоръжения за постоянно и за резервно захранване), диференцирана по 
категории на осигуреност на електроснабдяването при спазване на изискванията на чл. 
33, ал. 2 от Наредба № 6. Следователно, цената за присъединяване на обект на 
потребител, изискващ повече от един източник на захранване включва постоянна и 
променлива компонента. Постоянната компонента се определя в зависимост от 
заявената предоставена мощност и съответната група потребители съгласно решение № 
Ц-002/29.03.2002 г. на ДКЕВР. Променливата компонента включва разходи за 
изграждане на проводната част на присъединяването до точките на присъединяване 
съответно за основното захранване и за резервното захранване.  

С оглед изложените аргументи, електроразпределителните дружества при 
присъединяване на обект на потребител към електроразпределителната мрежа, 
изискващ повече от един източник на захранване (изграждане на присъединителни 
съоръжения съответно за постоянно и резервно захранване) определят цена за 
присъединяване съгласно решение № Ц-002/29.03.2002 г. на ДКЕВР, в зависимост от 
заявената предоставена мощност за съответната група, включваща променливата 
компонента - дължината на проводната част за основното и резервно захранване. 
 

Предвид гореизложеното и с оглед уеднаквяване на подхода при прилагането от 
електроразпределителните дружества на цените за присъединяване на обекти на 
потребители към електроразпределителната мрежа, Комисията 
 

РЕШИ: 
 
       1. Приема доклад на работната група във връзка с постъпили в ДКЕВР писма с 
вх.  № Е-13-06/23.11.2007 г. и вх. № Е-13-31/18.02.2008 г. от „ЧЕЗ Разпределение 
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България” АД относно определяне на единен подход при прилагане на цените за 
присъединяване на потребители към електроразпределителните мрежи; 
  

2. Одобрява указания за уеднаквяване прилагането от електроразпределителните 
дружества на цените за присъединяване на обекти на потребители към 
електроразпределителната мрежа, отразени в проекта на писмо, приложено към 
протокола. 
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