СТАНОВИЩЕ
Относно: Присъединяване на енергийни обекти, произвеждащи електрическа
енергия от възобновяеми източници към електроразпределителните мрежи по реда на чл.24
и чл.25 от ЗЕВИ.
Във връзка с постъпили в ДКЕВР голям брой писма, жалби и запитвания от
производители, асоциации и дружества относно присъединяването на енергийни обекти,
произвеждащи
електрическа
енергия
от
възобновяеми
източници
към
електроразпределителните мрежи по повод прилагането на параграф 18 от ПЗР ЗИД на
ЗЕВИ, на чл.24 и чл.25 от ЗЕВИ, Комисията изразява следното становище:
В съответствие с разпоредбата на чл. 23, ал. 1 от ЗЕВИ, енергийните обекти за
производство на електрическа енергия от ВИ се присъединяват чрез подаване на заявления
в посочените от тях райони, като се вземат предвид одобрените мощности, които могат да
бъдат предоставяни за присъединяване съгласно решението на Комисията по чл. 22, ал. 5
от ЗЕВИ.
В чл. 24 от ЗЕВИ е предвидено, че горецитираната процедура не се прилага за
енергийни обекти:
1. с обща инсталирана мощност до 30 kW включително, които се предвижда да
бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към
електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в
урбанизирани територии;
2. с обща инсталирана мощност до 200 kW включително, които се предвижда да
бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на сгради за
производствени и складови дейности, присъединени към електропреносната или
електроразпределителната мрежа в урбанизирани територии;
3. с инсталирана електрическа мощност до 1,5 МW включително, за производство
от биомаса, които се предвижда да бъдат изградени в урбанизирани територии,
селскостопански обекти или производствени зони;
4. с инсталирана електрическа мощност до 1,5 МW включително, за производство
на енергия от водноелектрически централи.
Съгласно текста на чл. 25 от ЗЕВИ, разпоредбата на чл. 23 не се прилага за
енергийни обекти за производство на електрическа енергия от ВИ, когато при подаване на
искане за присъединяване производителят на електрическа енергия от ВИ декларира, че
няма да ползва преференциите по чл. 31 и 32, като мощностите за присъединяване на тези
обекти не се включват в предвижданите електрически мощности, които могат да бъдат
предоставяни за присъединяване по чл. 22, ал.1 и 2.
От гореизложеното следва, че в ЗЕВИ законодателят е предвидил привилегия за
енергийните обекти по чл. 24 и чл. 25, като за тях не се прилага процедурата за
присъединяване по чл. 23 и независимо от одобрените от Комисията мощности с Решение
№ ЕМ-01/29.06.2012г., разпределителните предприятия не могат да отказват
присъединяването им към съответните мрежи.
Също така следва да се има предвид, че когато електрическа централа на
производител от ВИ, отговаряща на горецитираните критерии се присъединява към
разпределителната мрежа средно напрежение, за което се изисква съгласуване с
преносното предприятие, съгласно чл. 52, ал. 2 от Наредба № 6 за присъединяване на
производители и потребители към преносната и разпределителните електрически мрежи,
„НЕК” ЕАД трябва да съгласува условията по присъединяването на енергийния обект без
да налага ограничения.
Становището е прието с Протоколно решение на ДКЕВР № 23 от 11.02.2013 г. по т.2.
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