Присъединяване на обекти за производство на електрическа
енергия от възобновяеми източници по чл. 24, т. 1 от Закона за
енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ):
ВАЖНО! В съответствие със Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ),
енергийните обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми
източници по чл. 24 , т.1. следва да отговарят кумулативно на следните условия:
 да са с обща инсталирана мощност до 30 kW включително;
 да се изграждат върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към
електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях;
 имотите, върху които ще се изграждат, трябва да са в урбанизирани територии.
Канали за подаване на искания:
Искания, свързани с процеса по присъединяване на обект за производство на
електрическа енергия, могат да бъдат подадени:
 Във всеки Център за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО;
 Онлайн чрез Виртуален Център за обслужване на клиенти, ако заявителят
разполага с Персонален идентификационен код (ПИК) – валидно за услугите по
проучване и сключване на договор за присъединяване;
 По имейл: на имейл адреса за обслужване на клиенти на ЕРП Север
info@erpsever.bg, ако са надлежно подписани с КЕП;
 По конвенционалната поща, с нотариална заверка на подписа на заявителя.
Забележка: Всяко физическо лице е необходимо да удостовери самоличността си с
лична карта при подаване и/или получаване на информация/документи в Център за
обслужване на клиенти. Ако процедурата по присъединяване се извършва от
пълномощник, то той следва да представя оригинал на нотариално заверено
пълномощно всеки път, когато влиза в контакт с компанията.
Стъпка 1: Проучване условията за присъединяване
Формуляри


формуляр „Искане за проучване условията за присъединяване на електричеса
централа към електроразпределителната мрежа по реда на чл.24, т.1 от ЗЕВИ“
[изтегли] 179 Искане за проучване условията за присъединяване на електрическа
централа към електроразпределителната мрежа по реда на чл.24, т.1 от ЗЕВИ

Документи


копие на актуална скица на имота, в който ще се изгражда електрическа
централа;











копие на документ, удостоверяващ вещното право върху имота/сградата, върху
който ще се изгражда електрическа централа (право на собственост, учредено
право на строеж или право на надстрояване/пристрояване
в случай, че сте наемател, копие на договор за наем, копие на документите
удостоверяващи качеството на собственик на наемодателя и съгласието на
собственика с нотариална заверка за подпис
или
копие на договор за наем, съгласие от наемодателя, в което същият е посочен
като собственик на имота или сградата, заверено както за подпис, така и за
съдържание.
документ (удостоверение или скица) удостоверяващ, че имотът се намира в
урбанизирана територия;
декларация за ползване или отказ от ползване на преференциални цени за
изкупуване на произведената енергия;
нотариално заверено пълномощно на лицето представляващо заявителя (при
условие че искането се подава от упълномощено от заявителя лице).

Цена


Заплаща се цена съгласно ценоразпис на Електроразпределение Север АД,
чийто размер зависи от заявената мощност на ОПЕЕВИ;

ВАЖНО! При необходимост от допълнителни документи/информация, в срок от 7 дни от
постъпване на искането, Електроразпределение Север АД ще Ви уведоми писмено за
установените непълноти/нередности, като може да поиска и допълнителна информация
за характеристиките на ОПЕЕВИ. В случай че в 30-дневен срок от датата на
уведомлението Вие не предоставите изискуемите документи/информация, процедурата
се прекратява. За стартирането на нова процедура се подава ново искане за проучване
на условията за присъединяване и се заплаща нова цена за услугата.
Резултат


В 14-дневен срок от датата на постъпване на искането (В случаите по чл. 27, ал.
5 ЗЕВИ до 15 дни). Електроразпределение Север АД изготвя и, в зависимост от
декларирания начин за получаване, Ви кани да получите в Център за обслужване
на клиенти или изпраща по ел. поща:
- Становище относно условията за присъединяване на обект на
производител към електроразпределителната мрежа;

ВАЖНО! Срокът на валидност на издаденото становище е 6 месеца.
При неподаване на искане за сключване на договор за присъединяване на ОПЕЕВИ в
срока на валидност на становището процедурата по присъединяване се прекратява.

Стъпка 2: Сключване на договор за присъединяване
Формуляри


формуляр „Искане за сключване на договор за присъединяване на обект на
производител към електроразпределителната мрежа“
[изтегли] 032 Искане за сключване на договор за присъединяване на обект на
производител към електроразпределителната мрежа.

Документи




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;
нотариално заверено пълномощно на лицето представляващо заявителя (при
условие че искането се подава от упълномощено от заявителя лице).

Резултат


В 14-дневен срок от датата на постъпване на искането Електроразпределение
Север АД:
- изготвя договор за присъединяване на обект на производител към
електроразпределителната мрежа;
- в зависимост от избрания начин за получаване, отправя до Вас покана за
подписване и получаването му в Център за обслужване на клиенти или
изпраща договора на декларираната от Вас електронна поща, изисквайки
подписване от Ваша страна с КЕП.

Цена
Лицето, сключило договор за присъединяване на ОПЕЕВИ, заплаща цена за
присъединяване съгласно Наредба №1/14.03.2017 г. за регулиране на цените на
електрическата енергия, по начин и в срокове, определени в договора за
присъединяване.
Стъпка 3: Присъединяване на обекта за производство на електроенергия според
условията на договора/проектиране и изграждане на електрическите съоръжения





Електроразпределение Север 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 Север АД на база
взаимно признати разходи, след тяхното законово въвеждане в експлоатация.
Клиентът съгласува работни проекти на присъединителните съоръжения с
„Електроразпределение Север“ АД.

Цена
Заплаща се цена за съгласуване на работни проекти на съоръжения за присъединяване,
съгласно ценоразпис на Електроразпределение Север АД.
Стъпка 4: Монтиране на инсталацията
След изграждане на обекта за производство на електроенергия, производителят подава
Заявление за извършено монтиране на инсталацията.
Формуляри


формуляр „Заявление за извършено монтиране на инсталация за производство
на ел.енергия“, който да подадете в удобен Център за обслужване на клиенти;
[изтегли] 350 Заявление за извършено монтиране на инсталация за производство
на електроенергия

Документи






декларация за съответствие на основните елементи на обекта за
производство на електрическа енергия от възобновяеми източници;
декларация от техническото лице, което е извършило строително-монтажните
работи на обекта по чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ за извършване монтажа на
съоръженията съгласно техническите изисквания;
протокол със стойностите на основните настроени параметри на задействане
и времезакъснение за всяка защита;
чертежи/документация при несъществени промени по време на
строителството;
нотариално заверено пълномощно на лицето представляващо заявителя (при
условие че искането се подава от упълномощено от заявителя лице).

Допълнителни:


Изпитвателни протоколи и сертификати контрол за съпротивление на
изолация на кабелни линии и заземителна защитна уредба за ОПЕЕВИ от
акредитирана лаборатория.

ВАЖНО! Ако представените документи са непълни или не отговарят на изискванията
на наредбата, операторът на разпределителната мрежа ще Ви уведоми в 7-дневен
срок от датата на подаване на заявлението. В случай че в 7-дневен срок от датата на
получаване на уведомлението Вие не предоставите изискуемите документи,
процедурата се прекратява. За стартирането на нова такава се подава ново
Заявление за извършено монтиране на инсталация за производство на
електроенергия.

Резултат


В 7-дневен срок от датата на подаване на заявлението 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
присъединяване, като 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 72часови комплексни изпитвания на присъединителните съоръжения;





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


формуляр „Искане за прехвърляне на присъединителни съоръжения - чл. 21 (чл.
62);
[изтегли] 073 Искане за прехвърляне на присъединителни съоръжения - чл. 21 (чл.
62)

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;
нотариално заверено пълномощно на лицето представляващо заявителя (при
условие че искането се подава от упълномощено от заявителя лице).

Стъпка 6: Сключване на договор за достъп
Формуляри
 формуляр „Искане за сключване на договор за достъп“
[изтегли] 065 Искане за сключване на договор за достъп
Документи






Констативен протокол за приемане на ел. централата;
Констативен протокол за измервателната система;
Протокол от успешно проведени комплексни изпитания на обекта;
Документ, удостоверяващ въвеждането в експлоатация по реда на ЗУТ на
съоръженията за присъединяване, в случай че се изграждат от производителя;
нотариално заверено пълномощно на лицето представляващо заявителя (при
условие че искането се подава от упълномощено от заявителя лице).

Резултат


В 30-дневен срок, считано от датата на постъпване на искането за сключване на
договор за достъп, Електроразпределение Север АД:
- изготвя договор за достъп на обект на производител към
електроразпределителната мрежа;
- в зависимост от избрания начин за получаване, отправя до Вас покана за
подписване и получаването му в Център за обслужване на клиенти или
изпраща договора на декларираната от Вас електронна поща, изисквайки
подписване от Ваша страна с КЕП.

Стъпка 7: Продажба (изкупуване) на произведената електрическа енергия от
производителите по чл. 24.1 от ЗЕВИ


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
Формуляри


формуляр „Искане за поставяне под напрежение“, който да подадете в удобен за
Вас Център за обслужване на клиенти.

[изтегли] 405 Искане за поставяне под напрежение
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;
нотариално заверено пълномощно на лицето представляващо заявителя (при
условие че искането се подава от упълномощено от заявителя лице).

