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Интегриране в електрическата мрежа:  
присъединяване, достъп и балансиране 

 
 
 
  

 



интегриране  

Интегрирането на вятърните централи в електрическата мрежа 
включва три основни аспекта: 

 

• присъединяване 
• на нови проекти след юли 2012 г. 
• на проекти в процес на изграждане 

• достъп 
• общи условия за договорите за достъп 
• връзка с договора за изкупуване  

• балансиране 
• задължение за балансиране 
• балансиращи групи  

 
 

 

 



присъединяване 

Присъединяване на нови проекти след юли 2012 г. 
 

• През юни 2012 г. ДКЕВР одобри предложението на ЕСО и ЕРП да не 
бъдат предоставяни свободни мощности за присъединяване на нови 
проекти към електрическата мрежа в периода юли 2012 – юли 2013 

 
• Критерии за допустимост на заявленията за присъединяване и ред за 

разглеждане на заявленията за присъединяване 
 

• Присъединяване независимо от липсата на свободна мощност, ако не 
се ползват преференциите по закона – чл. 24 ЗЕВИ 

 



присъединяване 

Присъединяване на проекти в процес на изграждане 
 

• С договор за присъединяване – трябва да завършат 
присъединяването си в рамките на следващите две години 

 
• С предварителен договор за присъединяване – отлагане на 

присъединяването според плановете за развитие на електрическата 
мрежа и предоговаряне на условията до 10 август 2012 г. 
 

• Изменение на договора за присъединяване – възможно ли е и при 
какви условия 

 



достъп 

Договор за достъп 
 

• Основание: Закона за енергията от възобновяеми източници 
или Закона за енергетиката 
 

• Съдържание: определено според общи условия, одобрени от 
ДКЕВР след проведено обществено обсъждане 
 

• Действие: съотношение спрямо договора за изкупуване 
 

• Временни условия 



балансиране 

Според действащите правила за търговия с електрическа енергия 
 

• Задължение за балансиране с допустимо отклонение от 20% 
 

• Балансиращи групи  
 

• Разширяване на обхвата на свободния пазар с оглед на 
предстоящото включване на потребителите, присъединени на 
средно напрежение 



Благодаря! 

за контакт: 
 
 
 

Адв. Мария Михалева 
 

Телефон: +359 2 930 07 44 
 

E-mail: m.mihaleva@schoenherr.eu 
 

ул. Алабин № 56, 1000 София 
 
 
 
 


	EWEA Conference Sofia
	интегриране 
	присъединяване
	присъединяване
	достъп
	балансиране
	Благодаря!

