
Присъединяването на ВЕИ по преференциални цени по реда на ЗЕВИ е прекратено от 

27.12.2013 г. 

20.02.2014 г. 

В ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД постъпи писмо от Заместник-министъра на икономиката и енергетиката с изх. № Е-91-00-

26/27.01.2014 г. относно: „Представяне на информация за изпълнение на задължителната национална цел на България за дял 

на енергията от възобновяеми източници до 2020 г.“. 

С въпросното писмо бяхме уведомени, че в изпълнение на чл. 13, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници 

(ЗЕВИ), на 27.12.2013 г. бе изпратен в Европейската комисия, изготвеният в Министерство на икономиката и енергетиката 

Втори национален доклад за напредъка в насърчаването и използването на енергията от възобновяеми източници, който 

отчита изпълнението на Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ) за периода 2011-

2012 г. Данните в доклада показват, че през 2012 г. е постигнат дял на енергията от възобновяемите в брутното крайно 

потребление не енергия в страната от 16,4 %. 

Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗЕВИ и НПДЕВИ задължителната национална цел на България до 2020 г. е постигането на дял от 16 

%, т.е. с доклада е отчетено нейното изпълнение и е налице условието за прилагане на разпоредбата на чл. 18, ал. 2 от 

ЗЕВИ: „Насърченията по ал. 1, т. 5, 6 и 7, редът за присъединяване по раздел II, както и чл. 31 и 32 не се прилагат за 

енергийните обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, които се заявяват за 

присъединяване след датата на доклада на министъра на икономиката и енергетиката по чл. 13, ал. 1, в който е 

отчетено, че общата национална цел по чл. 12, ал. 1 е постигната.“ 

В тази връзка, за обектите за производство на електрическа енергия от ВИ, заявени за присъединяване след 27.12.2013 г. не 

следва да се прилагат задължението за изкупуване на произведената електрическа енергия по преференциални цени въз 

основа на дългосрочни договори и редът за присъединяване по раздел II от Глава четвърта на ЗЕВИ. Присъединяването 

следва да се извършва по реда на наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката съгласно чл. 1, ал. 2 от ЗЕВИ, а 

именно Наредба №6 за присъединяване на потребители и производители към електрическа енергия към преносната и 

разпределителните електрически мрежи. Поради това, след тази дата не следва да се предвиждат и одобряват електрически 

мощности, които могат да бъдат предоставяни за присъединяване към преносната и разпределителните мрежи на обекти за 

производство на електрическа енергия от ВИ по райони за присъединяване и нива напрежение, по реда на чл. 22 от ЗЕВИ. 

Съгласно чл. 18, ал. 6 от ЗЕВИ присъединяването на обекти към електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД 

по чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ ще се извършва съгласно чл. 26 от същия. 

 


