Общи условия за достъп
на производителите на електрическа енергия
от възобновяеми източници до мрежата
на „евн българия
електроразпределение” еад
за разпределение на електрическа енергия

одобрени с Решение
№ ОУ-8 от 20.05.2013 г. на ДКЕВР

1.	Раздел I – Общи положения – чл. 1 – чл. 2;
2.	Раздел II – Страни – чл. 3;
3.	Раздел III – Определения – чл. 4;
4.	Раздел IV – Предмет на настоящите общи условия – чл. 5;
5.	Раздел V – Влизане в сила и срок на действие на общите условия.
Сключване на писмени договори при тези общи условия между страните
– чл. 6;
6.	Раздел VI - Цени – чл. 7;
7.	Раздел VII – Права и задължения на ЕВН ЕР – чл. 8 – чл. 10;
8.	Раздел VIII – Права и задължения на производителя - чл. 11 – чл. 21;
9.	Раздел IX - Технически параметри – чл. 22 – чл. 24;
10.	Раздел X - Мощности – чл. 25 – чл. 28;
11.	Раздел XI – Качество на електрическата енергия – чл. 29 – чл. 33;
12.	Раздел XII - Реактивна енергия - чл. 34;
13.	Раздел XIII – Измерване и управление на данните от измерването –
чл. 35 – чл. 42;
14.	Раздел XIV – Оперативно управление – чл. 43– чл. 48;
15.	Раздел XV – Временно прекъсване на достъпа – чл. 49 – чл. 53;
16.	Раздел XVI – Неизпълнение на общите условия. Отговорност на страните.
Ред за реализиране на отговорността – чл. 54 – чл. 68;
17.	Раздел XVII – Разглеждане на жалби и разрешаване на спорове – чл. 69;
18.	Раздел XVIII – Изменение и допълнение на общите условия –
чл. 70 – чл. 71;
19.	Раздел XIX – Начини за комуникация и предоставяне на информация –
чл. 72 – чл. 78;
20.	Раздел XX - Непреодолима сила – чл. 79;
21.	Раздел XXI – Защита на личните данни – чл. 80;
21.	Раздел XXII – Други – чл. 81 – чл. 88;
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Раздел I.

Раздел III
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Чл.1. (1) “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, е търговско дружество, регистрирано по законите на Република България и е вписано в търговския регистър под
ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр.
Пловдив, район „Централен”, ул. „Христо Г. Данов” № 37, ИН по ЗДДС: BG115552190,
наричано за краткост „ЕВН ЕР”, „Оператор на електроразпределителната мрежа”.

Чл. 4. Следните термини и изрази, ще имат значенията, дадени по-долу, освен ако
контекстът не изисква друго. Думи в единствено число включват и множествено число
и обратно:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

(2) “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, в качеството си на оператор на електроразпределителната мрежа , осъществява своята дейност съгласно условията на
Лицензия за разпределение на електрическа енергия № Л-140-07 от 13.08.2004 г.,
издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
(3) “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД извършва дейността си посредством
управление, стопанисване и експлоатация на съвкупност от електропроводни линии и
електрически уредби с високо, средно и ниско напрежение, които служат за разпределение на електрическа енергия, разположени на лицензионната територия, която
обхваща области с центрове Бургас, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян,
Стара Загора, Хасково и Ямбол.
Чл. 2. Настоящите “общи условия за достъп на производителите на електрическа
енергия от възобновяеми източници до мрежата на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД за разпределение на електрическа енергия” (наричани в този документ
“общи условия”) уреждат правата и задълженията на страните, свързани с предоставянето на услугата от обществен интерес „достъп до електроразпределителната
мрежа” на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници,
както и предоставянето на други мрежови услуги. Същите са изготвени и одобрени на
основание чл. 30 ЗЕВИ.

Раздел II.
СТРАНИ

Чл. 3. Страни по тези общи условия са:
1. “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, е търговско дружество, регистрирано по законите на Република България и вписано в търговския регистър под ЕИК
115552190, със седалище и адрес на управление: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр.
Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37, ИН по ЗДДС: BG115552190, наричано за краткост ЕВН ЕР, „Оператор на електроразпределителната мрежа.
2. Всяко лице, което е собственик или ползвател на присъединен на средно или ниско
напрежение към електроразпределителната мрежа обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници и/ или произвежда енергия от възобновяеми източници на лицензионната територия на ЕВН ЕР, наричано за краткост „Производител”.

1. „База данни на измервателните системи“ означава всички технически данни за
елементите на измервателната система, физическите данни с резултати от измерванията по отношение на всяко място на измерване, всички места на измерване и данните
за администриране на регистъра на измервателната система, съдържаща две части:
Регистър на измервателната система и Данни от измерването;
2. „Граница на собственост“ е място по електрическите съоръжения, определено
съгласно Наредба № 6 и договора за присъединяване на електрическия обект;
3. „ДКЕВР“ е Държавната комисия за енергийно и водно регулиране;
4. „Общи условия“ са настоящите общи условия за достъп на производителите на
електрическа енергия от възобновяеми източници до мрежата на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД за разпределение на електрическа енергия;
5. „Други услуги“ са услугите, които се предоставят допълнително на Производителя. Актуалният списък на тези услуги е публикуван на интернет страницата на ЕВН ЕР;
6. „Достъп“ е правото за използване на разпределителните мрежи за пренос на електрическа енергия срещу заплащане на цена;
7. “EСО” е „Електроенергиен системен оператор” ЕАД – дружеството - оператор на
електроенергийната система на Република България;
8. „ЗЕ“ е Законът за енергетиката, обн., ДВ, бр. 107 от 9.12.2003 г. с всички последващи изменения и допълнения;
9. „ЗЕВИ“ е Законът за енергията от възобновяеми източници, обн., ДВ, бр. 35 от
3.05.2011 г., както и всички последващи изменения и допълнения;
10. „Инсталирана мощност“ представлява допустимата максимална привидна или
пикова генерираща мощност, инсталирана от Производителя, съответстваща на преносните възможности на съответната мрежа, и за която са оразмерени съоръженията
за присъединяване на обекта към тази мрежа;
11. „Максимална отдавана мощност към мрежата“ е максималната средна стойност на отдаваната към мрежата активна мощност за всеки 15-минутен интервал, измерена и регистрирана от Средствата за търговско измерване в рамките на един месец. Максималната отдавана към мрежата активна мощност не трябва да надвишава
инсталираната мощност на обекта;
12. „Мрежови услуги“ са всички услуги, предоставяни от ЕВН ЕР като оператор на
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електроразпределителната мрежа, необходими за надеждната работа на мрежата,
като, но неограничаващи се до услугите: достъп до електроразпределителната мрежа, пренос и разпределение на електрическа енергия през електроразпределителната
мрежа, планиране и оперативно управление на електроразпределителната мрежа и
на режима й на работа;
13. „Място на доставка“ съвпада с мястото от електрическата мрежа, което е определено за Граница на собственост между електрическите съоръжения на ЕВН ЕР и
тези на Производителя. Това е мястото на което става предаването на електрическата
енергия от производителя към електроразпределителната мрежа и обратно;
14. „Място на измерване“ е всяко място между електроразпределителната мрежа
и електрическите уредби на Производителя, оборудвано със средства за търговско
измерване на потребената/отдадената електрическа активна и реактивна енергия и
мощност. Мястото на измерване се определя съобразно ПИКЕЕ и в общия случай
може да не съвпада с Мястото на присъединяване към електроразпределителната
мрежа;
15. „Място на присъединяване“ е съществуваща точка в конструкцията на електрическата мрежа (като, но неограничаващи се до електропровод, уредба), към която са
свързани съоръженията за присъединяване на Производителя;
16. „Наредба № 6“ е Наредба № 6 от 9.06.2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните
електрически мрежи (обн. в ДВ.бр.74 от 2004г.) с всички последващи изменения и
допълнения;
17. „Наредба № 9“ е Наредба № 9 за техническата експлоатация на електрически
централи и мрежи, (обн. в ДВ. бр. 72 от 2004 г.) с всички последващи изменения и
допълнения;
18. „НРЦЕЕ” е Наредба № 1 от 18 март 2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (обн. ДВ, бр. 33 от 2013 г.) с всички последващи изменения и допълнения;
19. „Обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници” е съвкупност от терен, сгради и технологично оборудване за производство на
електрическа енергия. от възобновяеми неизкопаеми източници: вятърна, слънчева
енергия, енергия, съхранявана под формата на топлина в атмосферния въздух - аеротермална енергия, енергия, съхранявана под формата на топлина под повърхността
на твърдата почва - геотермална енергия, енергия, съхранявана под формата на топлина в повърхностните води - хидротермална енергия, океанска енергия, водноелектрическа енергия, биомаса, газ от възобновяеми източници, сметищен газ и газ от
пречиствателни инсталации за отпадни води;
20. „Оперативен дежурен персонал“ са лицата, които извършват непосредствени
манипулации с органи и технически средства за управление и осъществяват оперативен контрол и обслужване;
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21. „ПИКЕЕ“ са Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (обн.
ДВ, бр. 38 от 11.05.2007 г.) с всички последващи изменения и допълнения;
22. „ПТЕЕ” са Правилата за търговия с електрическа енергия (обн. ДВ, бр. 64 от
17.08.2010 г.) с всички последващи изменения и допълнения;
23. „Правила за управление на електроразпределителните мрежи“ (обн. ДВ,
бр.66 от 14.08.2007 г.) с всички последващи изменения и допълнения;
24. „Производител“ е лице, произвеждащо електрическа енергия от възобновяеми
източници;
25. „Разпределение на електрическа енергия“ е транспортиране на електрическата енергия през електроразпределителната мрежа;
26. Специализирана измервателна апаратура“ е апаратура за измерване на една
или повече величини, която притежава сертификат за точност и качество на измерване и измерва: средното значение на фактора на мощността за определен период
от време; качеството на електрическата енергия в съответствие с приетия стандарт;
изкривяване на кривата на синусоидални величини при наличие на хармонични съставки; колебания на напрежение, активна и реактивна мощност, несиметрия на напреженията и др;
27. „Висши хармонични съставящи“ са синусоидални величини, формиращи периодична променлива величина, с честота, кратна на основната честота 50 Hz. Наличието, броят и амплитудите им са показател за несинусоидалността на периодичната
променлива величина;
28. „Несиметричност на напреженията“ за трифазна система е нееднаквост по
модул и/или изместване между векторите на трите фазови напрежения на ъгъл различен от ±120° електрически.
29. „Прогнозен график за производство” е график, изготвен от Производителя,
съгласно инструкции на и по образец на мрежовия оператор за планираната за производство електрическа енергия за 24 часов период по българско часово време.
Раздел IV
ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл. 5. Тези общи условия регламентират :
1. Осигуряването от страна на ЕВН ЕР на достъп до електроразпределителната и електропреносната мрежа, измерване, валидиране, обработване, съхраняване и предоставяне на данните за измереното количество произведена/потребена електрическа
енергия на производителя, както и заплащането на всички предоставени услуги в случаите, когато за тях е определена цена от ДКЕВР;
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2. Уреждане на правата и задълженията на ЕВН ЕР и Производителя;
3. Определяне на групи Производители по обоснован признак в случаи на ползване
на електрическа енергия за собствени нужди на енергиен обект и за собствено потребление на Производител;

(4) ЕВН ЕР се задължава да предаде екземпляр от общите условия на всеки Производител при сключване на писмения договор за достъп.
(5) Настоящите общи условия имат действие до изтичане срока на Лицензия за разпределение на електрическа енергия № Л-140-07 от 13.08.2004 г., издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД.

4.Уреждане на условията за качество и надеждност на достъпа до електроразпределителната и електропреносната мрежа от страна на Производителя;
5. Информацията, която се предоставя на Производителя от ЕВН ЕР и условията за
достъп, съхранение и обработване;
6. Начинът на измерване, реда за достъп до измервателните съоръжения за поддържане и отчитане;
7. Отговорността на Страните при неизпълнение на задълженията им;
8. Уреждане на условията за временно прекъсване или цялостно прекратяване на достъпа на обекта на Производителя до електроразпределителната мрежа на ЕВН ЕР;
9. Начинът на плащане на дължимата от Производителя цена за предоставения от
страна на ЕВН ЕР достъп до електроразпределителната и електропреносната мрежа.
Раздел V
ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. СКЛЮЧВАНЕ
НА ПИСМЕНИ ДОГОВОРИ ПРИ ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ
Чл. 6. (1) ЕВН ЕР публикува одобрените от ДКЕВР общи условия най-малко в един
централен и един местен всекидневник и Интернет страницата на ЕВН ЕР. Настоящите
общи условия влизат в сила 30 (тридесет) дни след първото им публикуване и имат
действие до изменението или влизането в сила на нови общи условия, одобрени от
ДКЕВР.
(2) Писмените договори при тези общи условия с Производителите могат да се сключват и актуализират в срока на действие на общите условия, като сключваните към
тези общи условия допълнителни писмени договори индивидуализират Производителя като правен субект и страна по договора и съдържат данни, свързани с и конкретизиращи: лични и фирмени данни, начини за осъществяване на комуникация между
страните, технически параметри в мястото на потребление, начините на плащане,
срокове за отчитане и фактуриране и други. Настоящите общи условия представляват
неразделна част от договора за достъп. В случай на противоречие на разпоредбите
на тези общи условия и сключените индивидуални договори, приоритет имат общите
условия.
(3) ЕВН ЕР поставя тези общи условия на видно място във всички EVN офиси.
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Раздел VI
ЦЕНИ
Чл. 7. (1) ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ ежемесечно заплаща на ЕВН ЕР цена за предоставения
достъп до електроразпределителната мрежа по цена, утвърдена с решение на ДКЕВР.
(2) ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ заплаща на ЕВН ЕР цена за достъп до и за пренос през разпределителната мрежа на произведената/потребена електрическа енергия по цени,
утвърдени от ДКЕВР, както следва:
1. за количествата потребена от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ електрическа енергия от мрежата – когато произведената от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ електрическа енергия е недостатъчна
да задоволи собствените му нужди, същата се доставя от крайния снабдител или от
търговец при условията на договор за продажба на електрическа енергия, по реда на
който ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ заплаща и дължимите суми за достъп и пренос през разпределителна мрежа.
2. за количествата пренесена електрическа енергия, за които ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ е
сключил сделка по реда на чл. 102 от ЗЕ или захранва собствени обекти, в случаите
по чл. 119, ал. 1, т. 1 от ЗЕ – по реда на този договор.
3. за количествата електрическа енергия, за които ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ е регистрирал
външен график за доставка, съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия.
(3) ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ заплаща на ЕВН ЕР надбавка за използваните и отдадените количества реактивна електрическа енергия. Надбавката се определя съгласно Наредбата № 1 за регулиране цените на електрическата енергия.
(4) В случаите, когато се използват електрически съоръжения и уредби на ПРОИЗВОДИТЕЛ за пренос на енергия от преносната към разпределителната мрежа, надбавка
за използвана, съответно отдадена реактивна енергия не се дължи от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ за времето, през което е извършван преноса на енергия.
(5) Производителят се задължава да заплати фактурираните суми на ЕВН ЕР в срок до
10 дни от издаване на фактурата.
(6) Производителят, който не изпълни задължението си за плащане в срок на дължимите суми към ЕВН ЕР по този раздел, дължи на ЕВН ЕР обезщетение за забава, в
Одобрени с Решение № ОУ-8 от 20.05.2013 г. на ДКЕВР.
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размер на законната лихва за забава за всеки просрочен ден.

3. да подменят по своя инициатива и за своя сметка съществуващите средства за търговско измерване с нови или с други с по-добри технически характеристики;

(7) ЕВН ЕР има правото да възложи на трето лице фактурирането и/или събирането на
дължимите суми от Производителя. ЕВН ЕР има право да прехвърли част или целите
вземания за дължимите суми от Производителя на трето лице по реда на ЗЗД след
изрично писмено съгласие на Производителя.

4. да преустановяват или ограничават доставката на електрическа енергия до обекта
на Производителя в случаите, предвидени в тези общи условия и действащото законодателство;

Раздел VII
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕВН ЕР

5. да ползват безвъзмездно части от сгради/огради за монтиране на средства за търговско измерване и други свои съоръжения, необходими за изпълнението на договора за достъп при тези общи условия, като осигуряват техническа безопасност и
предприемат мерки за недопускане нанасянето на вреди на Производителя.

Чл. 8. (1) ЕВН ЕР осигурява на Производителя достъп до електроразпределителната и
електропреносната мрежа в рамките на допустимата от гледна точка на сигурността
на електроенергийната система пропускателна способност на мрежата и при спазване
на приложимите нормативни актове и разпоредбите на тези общи условия.

Чл. 9. ЕВН ЕР има правото да изисква извършването на промени в системите за релейна защита и автоматика (РЗА) за присъединяване и/или да изисква техните пренастройки, за което Производителят следва да бъде уведомен писмено.

(2) ЕВН ЕР има право да ограничи дистанционно или да разпореди ограничение на
подаваната към електроразпределителната мрежа енергия в случаите, когато бъдат
надвишени преносните възможности на мрежата. От гледна точка управление на ЕЕС
в реално време и изпълнение на графиците за междусистемни обмени, е възможно,
по нареждане на ЕСО, оперативния персонал на ЕВН ЕР да ограничи производството
на електрическа енергия от обекта за определено време. ЕВН ЕР не дължи компенсации на Производителя в тези случаи.

Чл. 10. С оглед точното изпълнение на договорите за достъп при действието на тези
общи условия, ЕВН ЕР се задължава:

(3) ЕВН ЕР има право при аварийни и други непредвидени обстоятелства да ограничава или да изключва производството на електрическа енергия от обекта, като в тези
случаи ЕВН ЕР не дължи компенсации и обезщетения.

3. да информира Производителя при всяко демонтиране и подмяна на измервателните устройства за ремонт, планова метрологична проверка, както и при подмяната им
с нови измервателни средства със същите или с по-добри технически характеристики;

(4) ЕВН ЕР има правото да ограничи преноса през и/или да преустанови достъпа до
електроразпределителната и електропреносната мрежа на обекта, в случай на виновно неизпълнение на което и да е от задълженията на Производителя по тези общи
условия.

4. да пази поверителността на личната информация на Производителя и да осигури
съхраняването на личните му данни съгласно изискванията на приложимото законодателство;

(5) ЕВН ЕР незабавно уведомява по телефон или чрез съобщение по електрона поща
или факс Производителя за въведените ограничения, като посочва дата и час на въвеждане и съответния обхват.
(6) С цел надлежно изпълнение на договорните си задължения ЕВН ЕР и неговите
представители имат, освен правата изрично посочени в останалите раздели на тези
общи условия, също и право:
1. безпрепятствено и без разноски да преминават през имота на Производителя за
осъществяване на дейности, свързани с отчитане, експлоатация и контрол на енергийните съоръжения;
2. да упражняват контрол за спазването на задълженията на Производителя, като при
установяване на неизпълнение и/или нарушения се съставят констативни протоколи
по реда на тези общи условия;
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1. да поддържа измервателните устройства в изправност;
2. да осигури отчитането на показанията на измервателните устройства, включително
и средствата за търговско измерване;

5. да поддържа база данни от измерването за Производителя за период не по-кратък
от 60 (шестдесет) предходни месеца;
6. да уведоми Производителя 7 (седем) дни предварително за необходимостта от осигуряване на достъп при планирани ремонтни работи, като реконструкция, разширение и/или модернизация на електроразпределителната мрежа и други дейности по
изпълнение на лицензията;
7. да представя на Координатора на балансиращата група на Производителя справки
за данните от измерванията съгласно ПТЕЕ.
Раздел VIII
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Чл. 11. (1) Всеки Производител е длъжен да сключи писмен договор за достъп с ЕВН
ЕР при общи условия.
Одобрени с Решение № ОУ-8 от 20.05.2013 г. на ДКЕВР. 11

(2) Сключването на писмен договор от Производител по ал. 1 е условие за изпълнение
на договорите за изкупуване на произведена електрическа енергия от Производителя,
присъединен към електроразпределителната мрежа.
Чл. 12. Производителят се задължава да експлоатира и поддържа собствените си
електрически уредби и съоръжения след установената граница на собственост на съоръженията, посочена в приложение към договорите за достъп при тези общи условия,
в съответствие с установените нормативно и в обичайната практика технически правила и норми, както и да спазва оперативна дисциплина.
Чл. 13. Производителят се задължава да представи на ЕВН ЕР оценката на потенциала
по чл. 19, ал. 1 от ЗЕВИ, когато изготвянето й е задължително, както и въз основа на
тази оценка да изготви и представи прогнозните графици за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници. Представената оценка става приложение от индивидуалния договор за достъп, сключен с Производителя при тези общи
условия.
Чл. 14. (1) В процеса на експлоатация на обекта, при планиран ремонт, реконструкция и/или модернизация на електрическите уредби и съоръжения, собственост на
Производителя, и промяна в техническите данни на присъединения обект, Производителят задължително съгласува предварително действията си с ЕВН ЕР един месец
преди осъществяването на проект за промяна.
(2) При промяна в техническите данни на присъединения обект, настъпили след извършване на извънпланов ремонт, вследствие на възникнала или за предотвратяване
възникването на повреда или при други непредвидими обстоятелства, Производителят представя на ЕВН ЕР актуализирана информация в срок не по-късно от три дни
след възникването на промяната.
Чл. 15. Производителят на електрическа енергия от възобновяеми източници с инсталирана мощност над 30 kW се задължава да осигури предаването на данни в реално
време на ЕВН ЕР за доставената в точката на присъединяване електрическа мощност.
Чл. 16. Производителят е длъжен незабавно да уведомява ЕВН ЕР за възникването
на каквито и да е обстоятелствата или действия на трети лица, които заплашват нормалното функциониране на електроразпределителната мрежа и нейните съоръжения.
Чл. 17. При участие на балансиращия пазар Производителят е длъжен да уведомява
своевременно ЕВН ЕР за условията по изпълнение на прогнозните графици.
Чл. 18. В допълнение на правата на Производителя, предвидени в останалите раздели на настоящите общи условия, последният също така има право:
1. да ползва електроразпределителната мрежа при спазване на приложимото законодателство и разпоредбите на тези общи условия;
2. при съмнение относно точността на измерване на произведеното количество електрическа енергия да поиска от ЕВН ЕР да извърши проверка на средствата за търговско
измерване или да ги изпрати на експертиза от оправомощена метрологична лабора12 Общи условия на договорите за достъп по чл.30 от ЗЕВИ

тория, съгласно Закона за измерванията;
3. да поиска за своя сметка поставянето на средства за контролно измерване по реда
на Правилата за измерване на количеството електрическа енергия;
4. да бъде своевременно уведомяван за ограничаване на преноса и преустановяване
на достъпа;
5. да изгради собствено резервно електрическо захранване от независим източник за
собствените нужди на обекта, само след предварително писмено съгласие на ЕВН ЕР
и при спазване на техническите изисквания на ЕВН ЕР и действащите правилници и
наредби за безопасност при работа с електрически съоръжения и електрооборудване.
Чл. 19. В допълнение на задълженията на Производителя, предвидени в останалите
раздели на тези общи условия, последният също така се задължава:
1. да пази от неправомерни въздействия съоръженията на ЕВН ЕР, в т.ч. измервателните и управляващите устройства, както и да не извършва техническа намеса в тяхната
работа, ако те са монтирани в неговите уредби и в неговата територия;
2. да осигурява безпрепятствен и непрекъснат достъп на представители на ЕВН ЕР до
собствените им съоръжения и до измервателните устройства за тяхното обслужване,
ако те са монтирани в неговите уредби и в неговата територия;
3. при поискване от страна на ЕВН ЕР, незабавно да осигури свой представител на
място в обекта;
4. да осигурява непрекъснато и безвъзмездно електрозахранване на измервателните
и комуникационните устройства за дистанционно управление и предаване на данни,
ако те са монтирани в неговите уредби и в неговата територия;
5. да не нарушава нормалното електрозахранване на останалите присъединени към
мрежата потребители и производители, като да предостави на ЕВН ЕР електрически
схеми на захранване на своите съоръжения, които могат да внасят смущения в електроразпределителната мрежа и технологичните им характеристики (технически данни
и режим на работа) . Производителят е длъжен да предприеме за своя сметка подходящи мерки, така че да не допусне вкарване на вредни обратни въздействия върху
електроразпределителната мрежа;
6. да не променя самоволно схемата на свързване на електрическите съоръжения, да
не преустройва, ремонтира или заменя елементи на средствата за търговско измерване, да не снема самоволно или поврежда средствата за търговско измерване, знак,
пломба или друго контролно приспособление, поставено на тях от представител на
ЕВН ЕР или овластен държавен орган, да не се присъединява самоволно към електроразпределителни линии, уредби и съоръжения - собственост на ЕВН ЕР, да не изменя
показанията на средствата за търговско измерване или да препятства правилната им
работа;
7. да поддържа в безупречно състояние релейните защити на съоръженията за присъОдобрени с Решение № ОУ-8 от 20.05.2013 г. на ДКЕВР. 13

единяване на обекта към електроразпределителната мрежа на ЕВН ЕР;
8. да извършва промени в РЗА за присъединяване и/или да извърши техните пренастройки във връзка с променения режим на работа или конфигурация на електроразпределителната мрежа, за което Производителят следва да бъде уведомен писмено.
Всички промени в настройките на релейните защити в точката на присъединяване на
генераторните съоръжения се правят след писмено съгласуване с ЕВН ЕР, като Производителят се задължава в едноседмичен срок да представи пред ЕВН ЕР копие от
протокола за стойностите на настроените параметри (първично и вторично), на стойностите на задействане и на измерените стойности и време-закъснение на защитните
функции, включително и тяхното въздействие върху прекъсвача (функционални проби);
9. периодично на интервали съгласно действащите нормативни уредби, но не порядко от веднъж в период от 3 до 5 години да проверява релейните защити на съоръженията за присъединяване и да извършва функционални тестове, за което се издава
съответния протокол;
10. да поддържа налична на място в обекта актуална карта за настройките на РЗА и
актуални чертежи на вторичното окабеляване;
11. да не допуска присъединяване на трети лица (производители или потребители) до
собствените си уредби и съоръжения без съгласието на ЕВН ЕР.
Чл. 20. Производителят заплаща на ЕВН ЕР издадените фактури за дължимите суми
по чл. 7 в указаните срокове. Плащането се извършва по всеки един от посочените от
ЕВН ЕР начини или на посочените места за плащане. Производителят се уведомява за
сроковете и начина за плащане в съобщение към фактурата.
Чл. 21. При въвеждането или извеждането от работа на измервателните и комуникационните устройства, по каквато и да е причина, включително при необходим ремонт,
се съставя двустранен протокол. В случай, че ремонтът на измервателните и комуникационните устройства се налага поради повреди, причинени по вина на Производителя, последният заплаща на ЕВН ЕР обезщетение в размер на направените разходи
за техния ремонт.
Раздел IX
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
Чл. 22. Техническите параметри на обекта на Производителя са подробно описани в
приложение от договорите за достъп при тези общи условия.
Чл. 23. Страните се съгласяват, че клаузите от Договора за присъединяване, сключен
между ЕВН ЕР и Производителя, определящи техническите условия и редa за присъединяване, включително, но не само: типа и техническите параметри на съоръженията
за присъединяване; електрическите уредби и съоръжения на Производителя; инсталираната и отдаваната към електрическата мрежа мощност; нивото на напрежение и
броя на фазите; типа, техническите параметри, броя и мястото на монтиране на сред14 Общи условия на договорите за достъп по чл.30 от ЗЕВИ

ствата за търговско измерване, на управляващите и комуникационни устройства към
тях, границите на собственост на електрическите съоръжения, техническите средства,
режима и начина за управление на товарите на Производителя, техническите средства
за телемеханика в уредбите на Производителя, както и задължението му да осигурява
достъп до електрическите уредби, също представляват неразделна част от договора
за достъп при тези общи условия.
Чл. 24. (1) Във връзка със задължението на Производителя по чл.15 от настоящите
общи условия да осигурява на оператора на електроразпределителната мрежа предаването на данни в реално време за доставената в електроразпределителната мрежа
електрическа мощност, както и правото на ЕВН ЕР да ограничава дистанционно подаваната към електроразпределителната мрежа електрическа енергия при превишаване
на преносните възможности на мрежата, двете страни се съгласяват, тези условия да
бъдат изпълнени чрез доставено от оператора на електроразпределителната мрежа
стандартизирано табло за телеизмерване и телеуправление, предвид интегрирането
на данните и сигналите в диспечерската SCADA – система на оператора на мрежата.
(2) Всеки обект на Производител с инсталирана мощност над 30 kW, присъединен към
електроразпределителната мрежа подлежи на допълнително оборудване със стандартизирано табло, отговарящо на условията по ал.1, ако такова не е било монтирано.
(3) Доставката и монтажа на таблото се извършват от ЕВН ЕР за сметка на Производителя.
(4) Производителят се задължава да заплати на ЕВН ЕР разходите по ал.3 в срок от 14
(четиринадесет) дни след уведомление от страна на ЕВН ЕР, че е извършило доставката и монтажа на таблото.
Раздел X
МОЩНОСТИ
Чл. 25. За всеки обект на Производителя при присъединяването му към електроразпределителната мрежа са определени инсталирана мощност и максимално допустима отдавана активна мощност, а по отношение на ползваната от мрежата мощност
за собствени нужди - предоставената мощност за собствени нужди на обекта.
Чл. 26. За да не се получават недопустими отклонения на честотата или напрежението в мрежата от номиналните им стойности, както и с цел недопускане на претоварване и/или повреждане на присъединителните съоръжения, ЕВН ЕР има правото
да изисква от Производителя стриктно спазване на тези две договорени мощности,
както и правилната експлоатация на електрическите уредби и инсталации съобразно
действащите технически правилници и наредби.
Чл. 27. За увеличаване на договорените мощности, Производителят подава писмено
искане по реда на чл. 4 от Наредба № 6, сключва договор за присъединяване и заплаща цена за присъединяване за новата, увеличена мощност за обекта.
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Чл. 28. В случай на обоснована необходимост Производителят може да заяви желанието си за намаляване на всяка от договорените мощности за обекта си. В този
случай страните сключват допълнително споразумение към договора за достъп при
настоящите общи условия, като се уточнява новия размер на съответната мощност за
обекта на Производителя. ЕВН ЕР има правото да монтира токоограничаващи елементи и да изисква спазването на новия размер на договорената (предоставена) мощност.
ЕВН ЕР разполага с освободената мощност и може да я предоставя на други производители/ клиенти при поискване. При последваща необходимост от ново увеличаване
на договорените мощности, това става по реда на чл. 27 от тези общи условия.
Раздел ХI
КАЧЕСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ
Чл. 29. Номиналните параметри на доставяната от Производителя електрическа
енергия в електроразпределителната мрежа, като номинално напрежение, честота и
всички други характеристики на качеството на напрежението, както и допустимите им
отклонения, които трябва да се спазват от Производителя при нормални условия на
работа на всички елементи на електроразпределителната мрежа в Мястото на доставка на енергията са съгласно Стандарт БДС EN 50160.
Чл. 30. Във връзка с въпросите за качеството на пренасяната електрическа енергия
под „място на доставка на енергията“ съобразно Стандарт БДС EN 50160 се разбира
границата на собственост между инсталацията на Производителя и електроразпределителната мрежа, като това място в общия случай може и да е различно от мястото
на измерване.
Чл.31. ЕВН ЕР може да постави условия към електрическите уредби и инсталации на
Производителя за предприемане на технически мерки в съответствие с действащите
технически правилници и наредби, които технически мерки гарантират ползването на
мрежата без оказване на недопустими обратни въздействия. Разходите за тези технически мерки са за сметка на Производителя.
Чл. 32. (1) При получаване на писмено искане от Производителя за проверка на качеството на електрическата енергия доставяна от ЕВН ЕР за собствени нужди на обекта, ЕВН ЕР е длъжно да започне такава в срок до 3 (три) работни дни. ЕВН ЕР договаря
времето и продължителността на проверката с Производителя, като минималната
продължителност на проверката е 7 (седем) дни.
(2) ЕВН ЕР уведомява писмено Производителя за резултатите от проверката в срок до
15 (петнадесет) работни дни и предоставя на Производителя екземпляр от констативния протокол. При установяване на отклонения от нормираните показатели, ЕВН ЕР
предприема мерки за подобряването им, за което уведомява Производителя.
(3) В случай че резултатите от проверката покажат, че няма недопустими отклонения,
разходите за проверката са за сметка на Производителя, а във всички останали случаи
– за сметка на ЕВН ЕР.
(4) След писмено искане от Производителя в срок до 15 (петнадесет) работни дни, ЕВН
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ЕР монтира за сметка на Производителя регистриращо устройство на показателите за
качество на електрическата енергия.
Чл. 33. (1) ЕВН ЕР ще извършва периодични проверки на качеството на електрическата енергия доставяна от Производителя в електроразпределителната мрежа. Проверката е с минималната продължителност 7 (седем) дни.
(2) ЕВН ЕР уведомява писмено Производителя за резултатите от проверката в срок до
15 (петнадесет) работни дни след приключването й и анализиране на резултатите,
като предоставя на Производителя екземпляр от констативния протокол. При установяване на отклонения от нормираните показатели от утвърдените стандарти, ЕВН
ЕР ще направи предписание към Производителя за предприемане на мерки за подобряването им, а при констатиране на недопустими отклонения и обратни въздействия
върху мрежата ще изключи обекта от мрежата до отстраняване на констатираните
отклонения.
(3) В случай че резултатите от проверката покажат, че няма недопустими отклонения,
разходите за проверката са за сметка на ЕВН ЕР, а във всички останали случаи – за
сметка на Производителя.
Раздел ХII
РЕАКТИВНА ЕНЕРГИЯ
Чл. 34. (1) Производителят заплаща надбавка върху стойността на активната електрическа енергия в зависимост от използваната реактивна електрическа енергия при
фактор на мощността, по-малък от 0,9. Надбавката се определя и изчислява по реда
на Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия.
(2) Производителят заплаща надбавка за отдаденото количество реактивна електрическа енергия, определено по показанията на средствата за търговско измерване по
реда на Наредба № 1 за регулиране на цените на електрическата енергия. Надбавката
се определя и изчислява по реда на НРЦЕЕ.
(3) Консумираната/отдадената реактивна мощност, съответно енергия, може да бъде
компенсирана от Производителя по някой от тритe метода на компенсация:
1. Локална (индивидуална) компенсация – чрез изграждане на компенсиращо устройство се компенсира само конкретния приемник/генератор, който е основен консуматор или източник на реактивната енергия в инсталацията на Производителя;
2. Частична компенсация – компенсира се реактивната мощност на група от товари,
разположени в едно разклонение на инсталацията на Производителя, генериращи
по-голямата част от общата реактивна мощност;
3. Цялостно компенсиране - централизирано коригиране на фактора на мощността за
всички приемници/генератори на Производителя, което се извършва възможно найблизо да Мястото на измерване.

Одобрени с Решение № ОУ-8 от 20.05.2013 г. на ДКЕВР. 17

(4) Начините и методите на компенсация се избират от Производителя, като крайната
цел е невръщане на реактивна енергия в мрежата, съответно поддържане на фактора
на мощността в мястото на измерване в границите от 0,9 ÷1.

по-кратък от 60 (шестдесет) предходни месеца.

Раздел XIII
ИЗМЕРВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ ОТ ИЗМЕРВАНЕТО

Чл. 40. При участие на Производителя на балансиращия пазар ЕВН ЕР предоставя
данни от измерванията със средствата за търговско измерване на съответните страни
по сделките съгласно ПТЕЕ. Страните по сделките с електрическа енергия имат право
да получават информация от базата данни относно количествата енергия, търгувани
от тях по сделките.

Чл. 35. Електрическата енергия се измерва според изискванията на действащото законодателство. по начини, определени от ЕВН ЕР.

Чл. 41. ЕВН ЕР предоставя на Производителя данни от измерването за изминали периоди при поискване.

Чл. 36. За всяко място на измерване ЕВН ЕР, като собственик на измервателната система, осигурява, монтира, поддържа, отчита и контролира търговски измервателни
групи в съответствие с изискванията на ПИКЕЕ, ПТЕЕ и действащото законодателство.
Търговските измервателни средства, техния вид, клас на точност, място на монтаж за
този обект са описани подробно в приложение към договорите за достъп при тези
общи условия.

Чл. 42. (1) Производителят има право да поиска изграждане на контролна измервателна система. Контролната измервателна система е отделна от търговската и използва отделни намотки на токовите трансформатори, както и отделни вериги на напреженовите трансформатори.

Чл. 37. (1) ЕВН ЕР води отчет за количествата доставена в мрежата и/или потребна от
мрежата активна и реактивна енергия, както и за нивата на използвана или отдавана
в мрежата активна електрическа мощност.
(2) Данните от измерванията включват:
1. Отчетени стойности на активната и реактивната енергия, на активната и реактивните мощности, които са събрани от измервателните системи;
2. Валидирани или заместващи стойности, в случай на липсващи или погрешни данни, вследствие на техническа повреда или неправомерно вмешателство в работата на
средствата за търговско измерване. За заместващи данни могат да бъдат използвани
по-долу изброените данни:
а) Данни от системите за управление и мониторинг на самия обект, ако има такива;
б) Прогнозните данни за производството на електрическа за дадения период, подавани от самия производител;
в) Данни за производството на електрическа енергия от аналогичен предходен период.
3. Разчетни данни и стойности, използвани за целите на разплащането.
(3) Измерванията се извършват със средства за търговско измерване, собственост на
ЕВН ЕР, регистрирани и експлоатирани съгласно изискванията на Закона за измерванията и подзаконовите нормативни актове, издадени на негово основание.
Чл. 38. ЕВН ЕР създава, поддържа и администрира база данни от измерването за
всички потребители и производители на електрическа енергия, присъединени към
мрежата в съответствие с Правилата за измерване.
Чл. 39. ЕВН ЕР поддържа база данни от измерването за Производителя за период не
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(2) Контролните измервателни системи не могат да бъдат с по-лоши метрологични
характеристики от тези за търговското измерване.
(3) Производителят няма право без представител на ЕВН ЕР, да преустройва, ремонтира или заменя елементите на средствата за контролно измерване, както и да нарушава пломба, знак или друго контролно приспособление, поставено на тези средства.
(4) ЕВН ЕР, няма право без представител на Производителя да преустройва, ремонтира
или да заменя елементите на средствата за контролно измерване, както и да нарушава пломба, знак или друго контролно приспособление на тези средства.
Раздел XIV
ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 43. (1) Оперативните нареждания на ЕВН ЕР се съобщават по телефон в съответствие с условията и реда на Наредба РД 16-57 за дейността на операторите на
електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния
дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на потребителите (обн., ДВ, бр. 17 от 19.02.2008 г.).
(2) В случаите на изградено телеуправление оперативните превключвания могат да
се изпълняват директно от дежурния оперативен диспечер на ЕВН ЕР, като при необходимост от обезопасяване (заземяване) в уредбата на Производителя дежурния
оперативен диспечер на ЕВН ЕР разпорежда необходимите действия и тяхната последователност на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и
електрическите уредби.
Чл. 44. Операторът на електроразпределителната мрежа е длъжен да уведомява Производителя за времето и продължителността на прекъсване на електропроизводството или ограничаването му при извършване на ремонтни работи, оперативни превключвания, въвеждане в експлоатация на нови съоръжения и други подобни действия
по електроразпределителната мрежа, които подлежат на планиране.
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Чл. 45. ЕВН ЕР като оператор на електроразпределителната мрежа оперативно е
подчинен на оператора на електроенергийната система. ЕВН ЕР не носи отговорност
пред производителя при ограничения и/или изключвания извършени в изпълнение
на разпореждане от висшестоящия оперативен персонал на оператора на електроенергийната система.

4. ако Производителят наруши техническите условия, при които е бил присъединен
към електроразпределителната мрежа;

Чл. 46. Във всички случаи, в които ЕВН ЕР е прекъснал достъпа на обекта на Производителя до електроразпределителната мрежа за нарушения на клаузите по тези общи
условия, правото на достъп се възстановява след отстраняване на причината, която
го е наложила.

7. при решение/разпореждане на компетентен орган;

Чл. 47. Операторът на електроразпределителната мрежа и Производителят посочват
в приложение към договора за достъп при тези общи условия упълномощените лица
за контакти, техните адреси, номерата на телефоните и факсовете, както и електронни адреси, във връзка с осъществяването на оперативното управление на обекта.

9. при условията на чл. 72, чл. 73 и чл. 122 от ЗЕ.

Чл. 48. Страните са задължени незабавно да се информират взаимно за смяната на
упълномощените лица за контакти, както и при промяна на адресите за контакти,
съдебна регистрация, банкови сметки и други обстоятелства, които са от значение за
изпълнението на задълженията им по общите условия.

Чл. 52. Въвеждането на ограничителен режим или временно прекъсване на достъпа
до електроразпределителната мрежа се извършва при спазване на реда, предвиден в
ЗЕ и Наредбата за реда за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване
или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ (обн. ДВ, бр.63 от 2004 г.).

Раздел XV
ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ДОСТЪПА

Чл. 53. Операторът на електроразпределителната мрежа има право да прекъсне или
ограничи достъпа до електроразпределителната мрежа с 7 (седем) дневно писмено
предизвестие в случаите на:

Чл. 49. Нормалният режим на работа на обекта за производство на електрическа
енергия от възобновяеми източници се гарантира само при нормален режим на работа на електроразпределителната мрежа.
Чл. 50. ЕВН ЕР, чрез своите специализирани диспечерски звена, може да разпореди
на оперативния персонал на обекта, или при налична техническа възможност – дистанционно, да ограничи или временно да прекъсне подаваната към електроразпределителната мрежа електрическа енергия, когато в резултат на нарушен нормален
режим на работа на мрежата е конфигурирана временна работна схема, при която се
получават недопустими отклонения в параметрите на качеството на електрическата
енергия или временно се надвишават преносните възможности на тази част от мрежата, към която Производителят е присъединен по тази временна схема.
Чл. 51. Операторът на електроразпределителната мрежа има право:
(1) без предизвестие да разпореди да бъде временно прекъснат или ограничен достъпа на Производителя до електроразпределителната мрежа в следните случаи:
1. при възникване или за предотвратяване на аварии по мрежата;
2. когато съществува опасност за здравето или живота на хора;
3. при опасност от нанасяне на значителни материални вреди на системата, съответно
на мрежата или на обекта на Производителя;
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5. неизпълнение от страна на Производителя на инструкции, предписания и оперативни разпореждания, издадени от Оператора на електроразпределителната мрежа;

8. при изпълнение на разпореждане на висшестоящия оперативен персонал на оператора на електроенергийната система;

(2) Да преустанови достъпа на Производителя към електроразпределителната мрежа,
ако прекрати договора за достъп при тези общи условия.

1. планови ремонти на съоръжения в електрическата мрежа;
2. планирани оперативни превключвания;
3. въвеждане в работа на нови съоръжения.
Раздел XVI
НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ. РЕД
ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА.
Чл. 54. (1) ЕВН ЕР носи отговорност само за настъпилите преки и непосредствени
вреди, произтичащи от негово неправомерно преустановяване или ограничаване на
достъпа, ако тези вреди са причинени с умисъл или груба небрежност.
(2) В случаите, когато Производителят е допринесъл за настъпване на вредите, отговорността по горната алинея се намалява пропорционално.
Чл. 55. ЕВН ЕР не носи отговорност за вреди при ограничаване или преустановяване
на достъпа, когато това е извършено в изрично предвидените от закона случаи, ако е
изпълнил задължението си за предизвестяване, в случаите, когато такова се изисква,
или при непреодолима сила, или при наличие на следните обстоятелства:
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1. техническа неизправност на електрическите уредби и съоръжения, собственост на
Производителя;

(3) Въз основа на констатациите в протокола, двете Страни уреждат взаимоотношенията си доброволно.

2. неправилни и/или несвоевременни действия на персонала, обслужващ електрическите уредби и съоръжения на Производителя;

(4) При непостигане на съгласие, спорът се разрешава по реда, предвиден в тези общи
условия, като несъставянето на констативен протокол не представлява пречка за разрешаване на спора по съдебен ред.

3. неосигурен от Производителя квалифициран персонал за обслужване на електрическите му уредби и съоръжения;
4. когато електрическите съоръжения на Производителя изискват защита от пренапрежения и такава не е осигурена;
5. когато на електрическите съоръжения и инсталации на Производителя не е извършвана периодична проверка и профилактика, съгласно изискванията на техническа експлоатация;
6. неизпълнени нареждания, инструкции и предписания на ЕВН ЕР;
7. опасност от нанасяне на материални вреди на електроенергийната система, съответно на електрическата мрежа или на потребителите.

Чл. 58. ЕВН ЕР носи отговорност за вреди, нанесени на Производителя, в следните
случаи:
1. при отказ да осигури достъп и да започне пренос на електрическа енергия през
електроразпределителната мрежа в нарушение на действащото законодателство и/
или тези общи условия;
2. при неправомерно прекъсване на доставката на електрическа енергия за собствени
нужди на обекта по вина на ЕВН ЕР;
3. при неправомерно прекъсване на достъпа на обекта до електроразпределителната
мрежа по вина на ЕВН ЕР;

Чл. 56. Производителят носи отговорност за вреди в следните случаи:

4. при необезпечена безопасна експлоатация на електрическите съоръжения, собственост на ЕВН ЕР.

1. несъгласувана с ЕВН ЕР промяна на схемата на присъединяване на електрическите
съоръжения;

Чл. 59. ЕВН ЕР не носи отговорност при неизпълнение на задълженията си по тези
общи условия за период до 48 (четиридесет и осем) часа в следните случаи:

2. извършване на оперативни действия, несъгласувани с ЕВН ЕР, довели до нарушаване на нормалната работа на електроенергийната система;

1. при възникване или за предотвратяване на аварии, с изключение на случаите, при
които авариите са настъпили по вина на ЕВН ЕР;

3. действия или бездействия, станали причина за нарушаване на нормалното електрозахранване на трети лица;

2. когато съществува опасност за здравето или живота на хора;

4. използване на неизправни или необезопасени електрически уредби, мрежи и инсталации;
5. внасяне на смущения в електроразпределителната мрежа, влошаващи качеството
на електрическата енергия;
6. неизпълнение на оперативни нареждания, инструкции и предписания на с ЕВН ЕР.
Чл.57. (1) Когато в резултат на неправомерно действие или бездействие на една от
Страните са причинени материални вреди, пострадалата Страна е длъжна в срок до 3
(три) работни дни от тяхното настъпване или констатиране да уведоми неизправната
Страна.
(2) Неизправната страна е длъжна в срок до 3 (три) работни дни от получаване на
уведомлението по предходната алинея да изпрати свой представител за съставяне на
констативен протокол за нанесените вреди.

22 Общи условия на договорите за достъп по чл.30 от ЗЕВИ

3. когато съществува опасност за целостта или за нанасяне на значителни материални
вреди на електроразпределителната мрежа и/или електроенергийната система;
4. при наличие на непреодолима сила;
5. при разпореждане на висшестоящия оператор на електроенергийната система;
6. при опасност от наднормени замърсявания на околната среда - по предписание на
компетентните органи;
7. при установена кражба на електрически съоръжения, която поставя ЕВН ЕР в невъзможност да изпълни договорните си задължения – до своевременното възстановяване на съоръженията;
Чл. 60. ЕВН ЕР не носи отговорност при неизпълнение на задълженията си по тези
общи условия за период до 24 (двадесет и четири) часа, в случай че 7 (седем) дни
предварително е уведомило Производителя за времето и продължителността на прекъсването или ограничаването на достъпа и преноса на електрическа енергия, при
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действия, които подлежат на планиране, като:
1. извършване на ремонтни работи и реконструкции;
2. оперативни превключвания;
3. прегледи на съоръжения и въвеждане в експлоатация на нови съоръжения;
4. други подобни действия, които подлежат на планиране и изискват обезопасяване
чрез изключване на електроенергийни съоръжения.
Чл. 61. ЕВН ЕР не носи отговорност при неизпълнение на задълженията си за период
над 48 (четиридесет и осем) часа в случаите на чл. 72 от ЗЕ.

6. при издадено разпореждане на други органи в съответствие с тяхната компетентност, освен ако това се дължи на вина на ЕВН ЕР.
Чл. 64. ЕВН ЕР не е задължено да плаща обезщетения за вреди, нанесени в резултат
на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на доставките на
електрическа енергия в случаите по тези общи условия, с изключение на случаите, при
които ЕВН ЕР има доказана вина за това.
Чл. 65. ЕВН ЕР не носи отговорност за поддръжка, обслужване и контрол на електрическите съоръжения след границата на собственост, с изключение на средствата за
търговско измерване и други електрически съоръжения, които са собственост на ЕВН
ЕР.

Чл. 62. ЕВН ЕР не носи отговорност в случай, че преустанови временно преноса на
електрическа енергия през електроразпределителната мрежа без предварително предизвестие в следните случаи:

Чл. 66. ЕВН ЕР не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато от
страна на Производителя не са изпълнени изисквания, свързани с осигуряването на
нормална работа на консумиращите електрическа енергия устройства, в следните случаи:

1. за предотвратяване на непосредствена опасност за здравето и сигурността на хора
или съоръжения;

1. когато електрическите уредби и инсталации на Производителя не отговарят на нормативните изисквания и/или на българските стандарти;

2. при повреди в електрическите мрежи и съоръжения по независещи от ЕВН ЕР причини;

2. когато е бил възпрепятстван достъпът на ЕВН ЕР до електрическите съоръжения на
Производителя при условията на нормативните изисквания;

3. при установено ползване на електрическа енергия от Производителя, без тя да се
измерва или ако непълно се измерва със средства за търговско измерване;

3. когато консумиращите устройства или генериращите мощности на Производителя
изискват специален режим на заземяване, отделен от заземяването, осигурявано от
електрическата мрежа, и той не е осигурен;

4. при установяване на несъгласувана промяна на схемата за свързване на обекта на
Производителя.
Чл. 63. ЕВН ЕР не носи отговорност за вреди, причинени от преустановяване присъединяването на Производителя, в случай че последният:

4. когато консумиращите устройства или генериращите мощности на Производителя
изискват по-високо ниво на защита от пренапрежения и тя не е осигурена от Производителя;

1. се е присъединил към електроразпределителната мрежа, без да има право на това;

5. при превишаване от Производителя на договорените инсталирана генераторна
мощност и предоставената мощност за собствени нужди на обекта.

2. е допуснал присъединяването на трето лице (производител или потребител) до
собствената си електрическа уредба, без изричното съгласие на ЕВН ЕР;

Чл. 67. Производителят носи отговорност за вреди, нанесени на ЕВН ЕР, в следните
случаи:

3. не изпълни в срок, предписание на контролен орган за отстраняване на нарушение;

1. самоволно променя схемата на свързване на електрическите съоръжения, снема
или поврежда средство за търговско измерване, знак, пломба или друго контролно
приспособление, поставено от ЕВН ЕР и/или овластен орган;

4. със собствените си уредби и съоръжения внася смущения в електроразпределителната мрежа, водещи до влошаване показателите на качеството на електрическата
енергия или застрашава нормалния режим на работа на електроразпределителната
мрежа;
5. е повредил средствата за търговско измерване или други електрически съоръжения
– собственост на ЕВН ЕР, ако нанесените вреди върху средствата за търговско измерване или електрическите съоръжения не са своевременно компенсирани в предписания
срок;
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2. незаконно се присъединява към електроразпределителната мрежа – собственост
на ЕВН ЕР;
3. ползва електрическа енергия, без тя да се отчита от средство за търговско измерване, или изменя показанията на средствата за търговско измерване, или препятства
правилната им работа;
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4. нарушава нормалното електроснабдяване на други потребители и производители .
Чл. 68. (1) Изправната страна е длъжна в срок до 3 (три) работни дни писмено да
уведоми насрещната страна в случаите, когато е претърпяла вреда от действие или
бездействие на другата страна.
(2) Насрещната страна в срок до 3 (три) работни дни изпраща свой представител за
съставяне на констативен протокол за нанесените вреди.
(3) ЕВН ЕР и Производителят разглеждат обстоятелствата по констативния протокол и
доброволно уреждат взаимоотношенията си по пътя на преговорите.
(4) При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване до компетентния съд
по седалището на ЕВН ЕР.
Раздел XVII
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ И РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Чл. 69. (1) Споровете между ЕВН ЕР и Производителя се решават по пътя на преговорите и постигане на споразумение.
(2) Производителят има право да подаде възражение срещу действия на служители
на ЕВН ЕР, което трябва да разгледа и изпрати отговор в срок до 30 (тридесет) дни от
датата на получаването на възражението.
(3) В случай, че не е удовлетворен от отговора на ЕВН ЕР, Производителят има право
да подаде жалба до ДКЕВР.
(4) Жалбата по предходната алинея се подава чрез ЕВН ЕР до ДКЕВР и се разглежда по
реда и при условията на действащото законодателство.
(5) При непостигане уреждане на спора, Страните имат право да отнесат спора към
съответния компетентен съд по седалище на ЕВН ЕР.
Раздел XVIII
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 70. (1) Изменения и допълнения на тези общи условия се извършват по реда на
Закона за енергетиката и другите нормативни актове в Република България.

Раздел XIX
НАЧИНИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 72. (1) Всяка от Страните посочва в приложение към договорите за достъп по
тези общи условия упълномощените от нея лица за контакти, заедно със съответните
адреси, телефонни номера, факсове и e-mail адреси.
(2) Кореспонденцията между страните се води на посочените от тях в приложение към
договорите за достъп по тези общи условия, контакти, телефони, адреси, факсове,
e-mail адреси.
Чл. 73. Страните са задължават незабавно да се информират за всяка промяна на
данните по преходната точка, както и при промяна на данните по търговската регистрация, банкови сметки и други обстоятелства, които са от значение за изпълнението
на задълженията им по тези общи условия.
Чл. 74. Освен в случаите, когато изрично е предвидена друга форма, всички съобщения между Страните трябва да бъдат извършени в писмена форма и предадени лично
или изпратени чрез препоръчано писмо, факс или електронна поща на официалните
адреси за кореспонденция, посочени в идентификацията на страните по тези общите
условия.
Чл. 75. Съобщението, ще се счита за връчено:
1. при лично получаване - с подписването му от упълномощеното лице за контакти;
2. в случай на изпращане с препоръчано писмо на посочения адрес за кореспонденция - от датата, посочена в обратната разписка;
3. в случай на изпращане по факс - при получаване на потвърждение за получаване от
факсовия апарат на получателя, ако съобщението е получено в работен ден до 17.00
часа, а в противен случай на първия работен ден, следващ деня на изпращането му;
4. в случай на изпращане по електронната поща - след приемане на съобщение от
компютъра на получателя, ако съобщението е получено в работен ден до 17.00 часа,
а в противен случай на първия работен ден, следващ деня на изпращането му.
Чл. 76. Срокът на предизвестията и уведомленията започва да тече от момента на
получаването им при спазване на разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.
Чл. 77. При липса на писмени уведомления по тези общи условия, в случаите, когато
такова се изисква, изправната Страна не носи отговорност за настъпили вреди.
Чл. 78. Условията по изпълнение на прогнозни графици за производство на
ел.енергия от ВЕИ се уреждат в Договор за участие в балансираща група сключван от
Производителя с Координатор на балансираща група по реда на Правила за търговия
с електрическа енергия.

Чл. 71. Проектите на изготвените предложения за изменение и допълнение на общите условия се обсъждат публично и се оповестяват по подходящ начин от ЕВН ЕР на
Клиентите поне 30 (тридесет) дни преди представянето им за одобряване от ДКЕВР
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Раздел XX
НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 79. (1) По смисъла на настоящите общи условия „Непреодолима сила“ има значението съгласно определението в чл.306 от Търговския закон.
(2) При възникването на Непреодолима сила нито една от Страните няма да бъде
държана отговорна за неизпълнение или за незадоволително изпълнение на своите
договорни задължения, при условие че съответната Страна се е опитала да отстрани
негативните последствия, възникващи в резултат на Непреодолимата сила.
(3) Страната, която се позовава на Непреодолима сила, се задължава в срок от 24
(двадесет и четири) часа след възникването й да уведоми другата Страна за появата й.
(4) При действие на Непреодолима сила сроковете за изпълнение на задълженията
на Страните съгласно тези общи условия се удължават с толкова време, колкото е
продължила Непреодолимата сила.
(5) В случай че Непреодолимата сила не прекрати действието си в срок от 60 (шестдесет) дни след възникването й, всяка от Страните има право да прекрати едностранно
договора за достъп при тези общи условия с предизвестие от 10 (десет) дни.
Раздел XXI
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 80. (1) ЕВН ЕР е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на
личните данни (ЗЗЛД) и е вписано в регистъра на администраторите на лични данни,
поддържан от Комисията за защита на личните данни с идентификационен номер
49659.
(2) С влизането в сила на тези общи условия и по време на тяхното действие се счита,
че Производителят е дал своето съгласие по смисъла на ЗЗЛД, неговите лични данни
да бъдат обработвани от ЕВН ЕР.
(3) Всеки Производител има право на информация и достъп относно обработваните
за него лични данни, както и на тяхното коригиране и заличаване съгласно ЗЗЛД.
(4) ЕВН ЕР полага дължимата грижа при събирането, обработването и съхраняването
на личните данни на Производителя да се осъществява при стриктно спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.
(5) ЕВН ЕР отговаря за защита на личните данни на Производителя, станали му известни по повод на предоставяне на услугата, предмет на тези общи условия, освен в
случаите на непреодолима сила и/или случайно събитие.
(6) ЕВН ЕР се задължава да не разкрива никаква лична информация за Производителя,
както и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи,
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търговски дружества, физически лица и други, които не са администратор на лични
данни по ЗЗЛД, освен в случаите когато:
1. е налице изричното съгласие на Производителя;
2. информацията относно личните данни се предоставя на трети лица при спазване
на изискванията на ЗЗЛД;
3. информацията е изискана по предвидения от закона ред от оправомощено за това
лице;
(7) ЕВН ЕР не носи отговорност, в случай че предоставените от Производителя данни
са неверни и с това той е нанесъл или би могъл да нанесе вреда на трето лице.
Раздел XXII
ДРУГИ
Чл. 81. (1) В случаите, в които по силата на общите условия, се съставя констативен
протокол, той се подписва от представители на ЕВН ЕР и Производителя;
(2) Ако Производителят не присъства и/или откаже да подпише констативния протокол, ЕВН ЕР има правото да състави същия, като впише тези обстоятелства. В тези
случаи констативният протокол се подписва от един свидетел, който не е служител на
ЕВН ЕР. Свидетелят с подписа си удостоверява факта на неприсъствието и/или отказа
на Производителя, В този случай Производителят може да възрази по констатациите
в протокола в 7 (седем) дневен срок от получаването му, а ако не го направи страните
по тези Общи условия приемат фактите по съставения констативен протокол. В случай, че обекта на Производителя се намира на място на което в момента не може да
бъде привлечен свидетел, констативния протокол се изпраща по описания по-горе
ред и по същия ред може да се правят възражения.
(3) В случаите по предходната ал. 2 констативният протокол се изпраща на Производителя с препоръчано писмо с обратна разписка и се счита за връчен в деня на неговото
получаване, отказ за получаване или връщане с отбелязване, че получателят не пребивава на посочения адрес (валидно е клеймото от обратната разписка).
Чл. 82. Страните се задължават да третират като конфиденциална цялата информация, предоставяна им от насрещната Страна във връзка с изпълнението на тези общи
условия, като не я разкриват пред трети лица по време на срока на действие на настоящите общи условия след прекратяването им. Страните се задължават да използват
информацията единствено с цел изпълнение на задълженията си по общите условия,
като се ангажират да не възпроизвеждат информацията, да не я разпространяват или
по какъвто и да е друг начин да не я правят достояние на трети лица без предварителното писмено разрешение на насрещната Страна.
Чл. 83. (1) При обявяване от съд, арбитраж или друг компетентен орган на някоя
разпоредба от настоящите общи условия за недействителна или неприложима, останалите разпоредби, както и предвидените в тях права и задължения на Страните,
запазват действието си.
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(2) Недействителните или неприложими разпоредби се считат заличени от настоящите общи условия, като Страните полагат всички възможни усилия недействителните
или неприложими разпоредби да бъдат заменени с валидни и приложими разпоредби, които са с максимално близък икономически резултат до този на недействителните или неприложими разпоредби.Разпоредбата на настоящия член се прилага и в
случай на празноти в тези общи условия.
Чл. 84. При изпълнението на тези общи условия, както и по въпросите, неуредени в
тях, се прилага действащото българско законодателство, като настоящите общи условия следва да се тълкуват в съответствие с него.
Чл. 85. Всеки спор, разногласие или иск, произтичащ от, или свързан с общите условия, както и с тяхното неизпълнение, прекратяване или недействителност, който
не може да бъде уреден по споразумение, се решава окончателно от компетентния
български съд по седалището на ЕВН ЕР.
Чл. 86. Тези общи условия обвързват и ползват съответните общи и частни правоприемници на Страните.
Чл. 87. Производителят няма право да бъде заместен в правата и задълженията,
произтичащи от тези общи условия и не може да прехвърли или делегира на трето
лице никакви свои права или задължения по него без предварителното писмено съгласието на ЕВН ЕР.
Чл. 88. Настоящите “Общи условия за достъп на производителите на електрическа
енергия от възобновяеми източници до мрежата на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД (наричани в този документ “Общи условия”) са приети с Решение на „ЕВН
България Електроразпределение” ЕАД от 12.04.2013 г. и са одобрени с Решение №
ОУ-8 от 20.05.2013 г. на ДКЕВР.
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