Как да присъедините електрическата си централа към мрежата на Е.ОН България Мрежи АД

Благодарим Ви за интереса, който проявявате към
изграждането, модернизирането или разширяването на енергийни обекти за производство на
електрическа енергия от възобновяеми и
алтернативни източници!
Зелената енергия е и наш приоритет! Ето защо, ние ще
бъдем Вашият надежден партньор, който ще Ви осигури
всички услуги от присъединяването до достъпа на
Вашата електрическа централа (енергиен обект за
производство на електрическа енергия от ВЕИ) до
електроразпределителната мрежа.
Представяме Ви стъпките, които е необходимо да
следвате при планирана обща инсталирана
електрическа мощност не по-голяма от 5MW:

Присъединяване

1

Заявление за предварително проучване
възможностите за присъединяване към
електроразпределителната мрежа (по образец)

Какво е важно да знаете, за да попълните
заявлението?
наименование, местонахождение и GPS координати на
имота

на електрически централи за
производство на електрическа
енергия от възобновяеми
енергийни източници

точен адрес за кореспонденция и електронна поща
необходима мощност за централата

Какви документи е необходимо да приложите?
скица на имота
документ, удостоверяващ вещното право върху имота
Подготвеното заявление подавате в Център за обслужване на клиенти на Е.ОН България, като заплащате такса за
услугата по ценоразпис, валиден за
Е.ОН България Мрежи АД.

Ние ще Ви помогнем като:
издадем писмено становище със срок на валидност от
една година, което да послужи пред съответните
институции, с оглед промяна статута на имота.
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Какво е важно да знаете, за да попълните искането?
срок за въвеждане на електрическата централа в
експлоатация
основни технически параметри на централата
наличие на резервен източник на електроенергия

Какви документи е необходимо да приложите?
копие на виза за проектиране или одобрен подробен
устройствен план (ПУП), съгласно ЗУТ
документ, удостоверяващ вещното право върху имота
идеен проект на електрическата централа
описание на резервен източник на електроенергия,
ако има такъв, както и режим на работата му
допълнително поискана техническа информация за
електроцентралата, свързана с правилата за
управление на разпределителната мрежа

Ние ще Ви помогнем като:
проучим и съгласуваме условията за присъединяване
на Вашата електрическа централа към
електроразпределителната мрежа, като Ви
предоставим писмено становище в срок, съгласно
изискванията на нормативната уредба. Срокът на
валидност на становището е 1 година от датата на
издаване.
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Искане за сключване на предварителен
договор за присъединяване (по образец)

Какви документи е необходимо да приложите?
копие на виза за проектиране или одобрен ПУП,
съгласно ЗУТ
удостоверение за актуално състояние на търговеца

Искане за проучване на условията за
присъединяване към електроразпределителната
мрежа (по образец)

копие на удостоверение за данъчна регистрация и
регистрация по ЕИК БУЛСТАТ (не се изисква, когато
възложителят е физическо лице).

Ние ще Ви помогнем като:
изготвим и Ви предоставим предварителен договор за
присъединяване на Вашия енергиен обект
Забележка: допълнителен фактор, влияещ на сроковете,
който трябва да имате предвид, е времето, необходимо
за съгласуване на мощността на бъдещата Ви
електрическа централа с НЕК и ЕСО

Важно е да знаете, че:
срокът на валидност на предварителния договор е
2 години
предварителният договор се сключва преди изготвянето
на инвестиционен проект за изграждане или преустройство на електрическата централа
след получаването на предварителния договор следва
да изготвите и съгласувате проектите на електрическата
централа, като заплатите такса по определен
ценоразпис
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Искане за сключване на договор за
присъединяване (по образец)

Искането следва да подадете след съгласуване на
проектите и в срока на валидност на предварителния
договор.

Какви документи е необходимо да приложите?
нотариално заверено пълномощно на лицето,
упълномощено да представлява възложителя
документи, удостоверяващи правата на възложителя за
изграждане на електрическа централа
одобрен инвестиционен проект - част архитектурна,
отнасящ се за монтиране на съоръжението за
присъединяване и подхода към него
съгласувани работни проекти - част електрически
уредби и инсталации
разрешение за строеж или за поставяне по реда
на ЗУТ

Ние ще Ви помогнем като:
подготвим проект на договор за присъединяване и Ви
поканим за неговото разглеждане и сключване
Забележка: в случай на възникнали нормативни промени и такива във фактическата обстановка е възможно
всяка от страните да поиска промяна в условията на
присъединяване спрямо предварителния договор
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Подписване на Договор за присъединяване и
начало на неговото изпълнение

Преди включването на електрическата централа в
паралел към електроразпределителната мрежа, като
възложител, е необходимо да:
сключите сделка(и) за продажба на произведената
електрическа енергия с Е.ОН България Продажби АД,
по преференциални цени, одобрени от ДКЕВР
сключите сделка(и) за пренос на потребената енергия
за ползване на мрежата и достъп до нея с
Е.ОН България Мрежи АД
заплатите цената за присъединяване към
разпределителната мрежа по реда, определен в
договора за присъединяване

Какво е важно да знаете?
в зависимост от договореното, задължената страна
проектира и изгражда съоръженията за присъединяване в съответните срокове и осигурява тяхното въвеждане в експлоатация по реда на ЗУТ

Къде и как да подадете описаните документи?
всички документи, заявления и искания се подават в
Център за обслужване на клиенти на Е.ОН България

ние съгласуваме работните проекти за изграждане на
съоръженията за присъединяване
в качеството си на възложител е необходимо Вие да
проектирате и изградите електрическите уредби и
съоръжения на електрическата централа и свързването й до техническата точка на присъединяване,
посочена в договора за присъединяване
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Изисквания за фактическо присъединяване на
изградената електрическа централа

след подаване на писмено заявление Вашата електрическа централа и съоръжения за присъединяване се
поставят под напрежение за 72-часови изпитания и
получаване на документ за въвеждане в експлоатация,
при условията и реда на ЗУТ и Наредба № 6
включването на електрическата централа в паралел
към електрическата мрежа става по установения
оперативен начин

Важно е да знаете, че:

Допълнителна информация на:
Tел.: 0 700 1 61 61
www. eon-bulgaria-grid.com
service@eon-bulgaria.com
Е.ОН България Мрежи АД, ул. “Девня” 2, Варна 9009

