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ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА 
ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ ПО ЧЛ. 24, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА 

ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ (ЗЕВИ): 

 

Съгласно чл. 24, т. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), 
обектът, в който се изгражда централата, е необходимо да бъде присъединен като 
потребител (т.е клиентът трябва да има сключен договор за доставка на електроенергия). 

Стъпка 1: Проучване на условията за присъединяване на обект за производство на 
електрическа енергия от ВЕИ към електроразпределителната мрежа: Образец 
5 

Необходими документи: 

✓ Ако представлявате юридическо лице: копие на Регистрация по БУЛСТАТ; 

✓ Ако сте упълномощени да представлявате възложителя, се прилага нотариално 
заверено пълномощно от юридическото или физическото лице, което 
представлявате; 

✓ документ, удостоверяващ правото на собственост/друго вещно право върху 
сградата, върху които ще се изгражда обект за производство на електрическа 
енергия от възобновяеми източници (ОПЕЕВИ); 

✓ удостоверение или скица, удостоверяващи, че имотът се намира в урбанизирана 
територия; 

✓ описание на техническите данни на основните съоръжения и на ОПЕЕВИ, съгласно 
изискванията на раздел VІ на Наредба №6 за присъединяване на производители и 
клиенти на електрическа енергия към преносната и разпределителните 
електрически мрежи; 

✓ декларация дали ще се използват преференциите по чл. 31 и чл. 32 от ЗЕВИ (само в 
случай че в искането за проучване е маркирано, че произведената електроенергия 
НЕ Е предназначена за собствено потребление); 

В 14-дневен срок, считано от датата на постъпване на искането за проучване и плащане 
за услугата, Електроразпределение Златни пясъци АД изготвя Становище относно условията 
за присъединяване на обект на производител към електроразпределителната мрежа; 

ВАЖНО! Срокът на валидност на издаденото становище е 6 месеца. 

Стъпка 2: Сключване на договор за присъединяване: Образец 7 

✓ становище на електроинженер с чертежи, схеми, изчисления и указания за 
изпълнението им съгласно чл. 147, ал. 1, т. 14 ЗУТ;  разрешение за строеж на обекта. 

✓ Ако сте упълномощени да представлявате собственика/съсобственика/ 
възложителя, се прилага нотариално заверено пълномощно от юридическото или 
физическото лице, което представлявате; 

В 14-дневен срок, считано от датата на постъпване на искането за сключване на договор 
за присъединяване, Електроразпределение Златни пясъци АД изготвя договор за 
присъединяване на обект на производител към електроразпределителната мрежа; 

Стъпка 3: Присъединяване на обекта за производство на електроенергия според 
условията на договора/проектиране и изграждане на електрическите 
съоръжения 

http://erp-zlatni.bg/wp-content/uploads/2020/10/Образец-5_проучване-ВЕИ.pdf
http://erp-zlatni.bg/wp-content/uploads/2020/10/Образец-5_проучване-ВЕИ.pdf
http://www.dker.bg/uploads/normative_docs/naredbi/Naredba_6_27092019.pdf
http://www.dker.bg/uploads/normative_docs/naredbi/Naredba_6_27092019.pdf
http://www.dker.bg/uploads/normative_docs/naredbi/Naredba_6_27092019.pdf
http://www.dker.bg/uploads/normative_docs/naredbi/Naredba_6_27092019.pdf
http://www.dker.bg/uploads/normative_docs/naredbi/Naredba_6_27092019.pdf
http://www.dker.bg/uploads/normative_docs/naredbi/Naredba_6_27092019.pdf
http://www.dker.bg/uploads/normative_docs/naredbi/Naredba_6_27092019.pdf
http://www.dker.bg/uploads/normative_docs/naredbi/Naredba_6_27092019.pdf
http://www.dker.bg/uploads/normative_docs/naredbi/Naredba_6_27092019.pdf
http://www.dker.bg/uploads/normative_docs/naredbi/Naredba_6_27092019.pdf
http://erp-zlatni.bg/wp-content/uploads/2020/10/Образец-7_договор-ВЕИ.pdf
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• Електроразпределение Златни пясъци АД изгражда съоръженията за 
присъединяване и осигурява тяхното въвеждане в експлоатация по реда на ЗУТ в 
договорените срокове и етапи. 

• В случай че клиент, по силата на сключения договор за присъединяване и на 
основание чл. 95, ал. 4 от Наредба №6/2014г., е поел задължение за проектиране 
и изграждане на съоръженията за присъединяване на обекта, съоръженията се 
прехвърлят възмездно в собственост на Електроразпределение Златни пясъци АД 
на база взаимно признати разходи, след тяхното законово въвеждане в 
експлоатация. 

• Клиентът съгласува работни проекти на присъединителните съоръжения с 
Електроразпределение Златни пясъци АД 

Стъпка 4: Монтиране на инсталацията: Образец 8 

След изграждане на обекта за производство на електроенергия, производителят подава 
Заявление за извършено монтиране на инсталацията. 

Необходими документи: 

✓ декларация за съответствие на основните елементи на обекта за производство на 
електрическа енергия от възобновяеми източници; 

✓ протокол със стойностите на основните настроени параметри на задействане и 
времезакъснение за всяка защита; 

✓ чертежи/документация  при  несъществени  промени  по  време 
на строителството; 

✓ документ, удостоверяващ въвеждането в експлоатация по реда на ЗУТ на 
съоръженията за присъединяване, в случай че се изграждат от производителя; 

✓ копие на протокол за монтаж на средството за търговско измерване; 

✓ Ако сте упълномощени да представлявате възложителя, се прилага нотариално 
заверено пълномощно от юридическото или физическото лице, което 
представлявате; 

В 7-дневен срок операторът на разпределителната мрежа уведомява Вас и 
техническото лице, което е извършило строително-монтажните работи на обекта по чл. 
24, т. 1 ЗЕВИ за насрочената дата за установяване на годността за ползване на ОПЕЕВИ 
и съответствието му с техническите параметри и изисквания от договора за 
присъединяванекато тази дата трябва да бъде до 14 дни от приемане на заявлението. 

Заедно с оператора на разпределителната мрежа и техническото лице, което е 
извършило строително-монтажните работи на обекта по чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ, се съставя 
и подписва констативен протокол по образец на оператора на мрежата. При наличие 
на забележки и предписания в констативния протокол, подавате ново Заявление за 
монтаж на инсталацията след отстраняване на забележките. 

На основание Наредба №3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите 
уредби и електропроводните линии се извършват 72-часови комплексни изпитвания на  
присъединителните съоръжения и се изготвя констативен протокол за монтирано 
средство за търговско измерване за проведени 72-часови комплексни изпитвания на 
присъединителните съоръжения-копие; 

 Стъпка 5: Прехвърляне на съоръжения, изградени от производител по реда на чл. 95, 
ал. 4 от Наредба №6: Образец 4 

http://erp-zlatni.bg/wp-content/uploads/2020/10/Образец-8_монтиране-ВЕИ.pdf
http://erp-zlatni.bg/wp-content/uploads/2020/10/Образец-4_прехвърляне-съоръжения.pdf
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Необходими документи: 

✓ Документ, удостоверяващ вещни права върху имота - копие; 

✓ Актуална скица на имота – копие; 

✓ Разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация на 
присъединителните съоръжения – копие; 

✓ Актуална кадастрална скица на ТП (когато подлежи на прехвърляне) – копие; 

✓ Протокол на Общото събрание / на Съвета на директорите/ на Управителния съвет 
или на Едноличния собственик на капитала на дружеството/ Решение на Общото 
събрание на кооперацията – копие; 

✓ Утвърдена проектна документация (чертежи, обяснителни записки и др.), в която да 
са нанесени всички последвали изменения – копие; 

✓ Заповед за прокарване (когато кабелът минава през общински имот) – копие; 

✓ Договор за учредяване на сервитут (когато кабелът минава през частен имот, 
собственост на трето лице) – копие; 

✓ Разрешение за строеж – копие; 

✓ Протоколи, съставени по време на строителството (Обр. 15 и 16) – копие; 

✓ Протокол Образец 19 за извършени СМР Екзекутивен чертеж (геодезическо 
заснемане на присъединителни съоръжения) – копие; 

✓ Технически паспорт на присъединителното съоръжение – копие; 

✓ Ако сте упълномощени да представлявате собственика/съсобственика/ 
възложителя, се прилага нотариално заверено пълномощно от юридическото или 
физическото лице, което представлявате; 

Стъпка 6: Сключване на договор за достъп 

Необходими документи: 

✓ Констативен протокол за монтирано средство за търговско измерване за проведени 
72-часови комплексни изпитвания на присъединителните съоръжения-копие; 

✓ Копие на протокол за монтаж на средството за търговско измерване; 

✓ Декларация за наличието и списък на обучен оперативен персонал, телефон за 
връзка и удостоверение за придобита квалификационна група в оригинал с подпис и 
мокър печат или сключен договор с фирма за поддръжка на централата. 

✓ Документ, удостоверяващ въвеждането в експлоатация по реда на ЗУТ на 
съоръженията за присъединяване, в случай че се изграждат от производителя; 

✓ Ако сте упълномощени да представляватe възложителя, се прилага нотариално 
заверено пълномощно от юридическото или физическото лице, което 
представлявате; 

В 30-дневен срок, считано от датата на постъпване на искането за сключване на договор 
за достъп, Електроразпределение Златни пясъци АД изготвя договор за достъп на обект на 
производител към електроразпределителната мрежа; 

Стъпка 7: Продажба (изкупуване) на произведената електрическа енергия от 
производителите по чл. 24.1 от ЗЕВИ 
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Съгласно чл. 31. (1) от ЗЕВИ, за обектите по чл. 24, т. 1 електрическата енергия от 
възобновяеми източници се изкупува от обществения доставчик, съответно от крайните 
снабдители, по определената от КЕВР преференциална цена към датата на заявлението за 
извършено монтиране на инсталация за производство на електрическа енергия, подадено 
до разпределителното предприятие. 

Стъпка 8: Поставяне под напрежение на съоръженията за присъединяване: Образец 9 

Необходими документи: 

✓ Договор за достъп на производител на електрическа енергия до 
електроразпределителната мрежа, собственост на Електроразпределение Север 
АД; 

✓ Копие от сключен договор за изкупуване на произведената електрическа 
енергия; 

✓ Ако сте упълномощени да представляватe възложителя, се прилага нотариално 
заверено пълномощно от юридическото или физическото лице, което 
представлявате; 

http://erp-zlatni.bg/wp-content/uploads/2020/10/Образец-9_поставяне-под-напрежение-ВЕИ.pdf

