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П Р О Т О К О Л 
 

№ 75 

 
София, 09.05.2018 година 

 

 

 

 

Днес, 09.05.2018 г. от 10:08 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, ръководено от 

председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.  

 

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Пенка Трендафилова 

и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас). 

 

 На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“, М. Трифонов – началник на отдел „Цени и 

лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“ и експерти на КЕВР. 

 

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма 

други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което 

протече при следния 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Доклад с вх. № Е9Дк-376 от 03.05.2018 г. относно одобрение на Предложение от 

операторите на преносни системи от Р България и Р Румъния за номиниране на физически 

права за пренос за граница на тръжна зона България – Румъния, в съответствие с чл. 36 от 

Регламент на Комисията (ЕС) 1719/2016 от 26 септември 2016 г. за установяване на 

насоки за предварително разпределяне на преносна способност. 

Работна група: Пламен Младеновски, Милен Трифонов, Вера Георгиева 
 
 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-377 от 03.05.2018 г. относно искане от регулаторните 

органи на Гърция и България, одобрено на 26.04.2018 г., чрез гласуване на обща позиция, 

за изменение на Предложението за правила за номиниране на физически права за пренос 

за граница на тръжна зона България-Гърция в съответствие с чл. 36 на Регламент на (ЕС) 

2016/1719 на Комисията от 26 септември 2016 година за установяване на насока относно 
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предварителното разпределяне на преносна способност. 

Работна група: Пламен Младеновски, Милен Трифонов, Вера Георгиева 

 

 

 
 

По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № Е9Дк-376 от 03.05.2018 г. относно 

одобрение на Предложение от операторите на преносни системи от Р България и Р 

Румъния за номиниране на физически права за пренос за граница на тръжна зона 

България – Румъния, в съответствие с чл. 36 от Регламент на Комисията (ЕС) 

1719/2016 от 26 септември 2016 г. за установяване на насоки за предварително 

разпределяне на преносна способност. 

 

Съгласно изискванията на чл. 36 от Регламент на Комисията (ЕС) 1719/2016 от 26 

септември 2016 г. за установяване на насоки за предварително разпределяне на преносна 

способност (Регламент 1719/2016), не по-късно от дванадесет месеца след влизането му в 

сила всички оператори на преносни системи (ОПС), издаващи физически права за пренос 

по граница на тръжна зона, представят за одобрение на съответните регулаторни органи 

предложение за правила за заявяване на графици за обмен на електроенергия между 

тръжните зони (Предложението). 

Предложението е консултирано от операторите на преносни системи от 27 юни 

2017 г. до 18 август 2017 г. в съответствие с чл. 36, пар. 2 и чл. 6 от Регламент 1719/2016. 

Крайният вариант на предложението от октомври 2017 г. е получено от последния 

регулаторен орган за границата на тръжна зона на България - Румъния на 22 ноември 2017 

г. В съответствие с чл. 8, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 713/2009 на Европейския Парламент и 

на Съвета от 13 юли 2009 година за създаване на Агенция за сътрудничество между 

регулаторите на енергия (Регламент 713/2009), регулаторните органи на Р България и Р 

Румъния трябва да приемат решения в рамките на шест месеца след получаване на 

предложението от последния регулаторен орган. Следователно, всеки от регулаторните 

органи на Р България и Р Румъния следва да приеме решение до 21 май 2018 г. 

На проведеното анонимно гласуване между представители на националните 

регулаторни органи на Р България и Р Румъния на 20.04.2018 г., е постигната обща 

позиция, че на този етап  

не е необходимо Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (АСЕР) да 

взима решение по предложението на ОПС на Р България и Р Румъния за номиниране на 

физически права за пренос за граница на тръжна зона България – Румъния, съгласно чл. 8 

пар. 1 от Регламент 713/2009 . Тази обща позиция е предназначена да представлява 

основата, на която регулаторните органи на Р България и Р Румъния се споразумяха, че 

всеки регулаторен орган впоследствие ще одобри предложението за правила за 

номиниране на физически права за пренос за граница на тръжна зона България – Румъния 

съгласно чл. 8, пар. 1 от Регламент 713/2009. 

Предложението определя правилата за номиниране на физически права за пренос 

за  границата на тръжна зона България - Румъния. По-специално, за горепосочената 

граница, предложението съдържа следната информация: 

а) правомощия на ЕСО ЕАД и TRANSELECTRICA на физически права за пренос 

да определя графици за обмен на електроенергия; 

б) минималните технически изисквания за номиниране за всеки ОПС; 

в) описание на процеса на номиниране за притежателите на физически права за 

пренос, регистрирани или на българския, или на румънския пазар на електроенергия; 

г) време за номиниране, което е определено както за операторите на преносни 

системи, така и за двете посоки, най-късно до 08:00 часа CET на деня, предхождащ деня 

на доставка; 

д) формат на номинирането и комуникация; 

е) датата на влизане в сила на предложението, която е определена възможно най-
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рано след одобрението на съответните Национални регулаторни органи (НРО). 

Регулаторните органи на Р България и Р Румъния като цяло нямат възражения към 

правила на номиниране, времето за номиниране и формата на номиниране и комуникация. 

Въз основа на предложението и на допълнителните пояснения, предоставени от ОПС, 

регулаторните органи на Р България и Р Румъния постигнаха съгласие, че предложените 

правила за номиниране на физически права за пренос на граница на тръжна зона България 

- Румъния, изпълняват своите цели и отговарят на изискванията за функционалност и 

управление на Регламент 1719/2016. Правилата, описани в предложението, ще се прилагат 

от 2019 г. нататък или по-рано, ако това е възможно след одобрението на съответните 

НРО в съответствие с чл. 4 от Регламент 1719/2016. 

Регулаторните органи на Р България и Р Румъния направиха оценка, проведоха 

консултации и тясно си сътрудничиха и координираха, за да постигнат съгласие, че 

предложението за правила за номиниране на физически права за пренос на граница на 

тръжна зона България - Румъния отговаря на изискванията на Регламент 1719/2016 и като 

такова може да бъде одобрено от Регулаторните органи на Р България и Р Румъния. 

Ето защо регулаторните органи България - Румъния трябва да вземат своите 

решения до 21 май 2018 г. въз основа на това споразумение в съответствие със 

шестмесечния срок, посочен в Регламент 1719/2016. Вследствие на националните 

решения, взети от всеки регулаторен орган, от операторите на преносни системи ще се 

изисква да публикуват тези правила за номиниране на граница на тръжна зона България - 

Румъния в интернет  страниците си в съответствие с чл. 4, пар. 13 от Регламент 1719/2016. 

 

 

 Изказвания по т.1.: 

 Докладва М. Трифонов. Предложението е консултирано от операторите на 

преносни системи за периода от 27 юни 2017 г. до 18 август 2017 г. в съответствие с чл. 

36, пар. 2 и чл. 6 от Регламент 1719/2016. Крайният вариант на предложението от 

октомври 2017 г. е получено от последния регулаторен орган за границата на тръжна зона 

на България - Румъния на 22 ноември 2017 г. Срокът за произнасяне на регулаторите с 

решение е до 21.05.2018 г. Предложението определя правилата за номиниране на 

физически права за пренос за  границата на тръжна зона България - Румъния. 

Регулаторните органи са направили оценка и са провели консултации, за да постигнат 

съгласие, че предложението за правила за номиниране на физически права за пренос на 

граница на тръжна зона България - Румъния отговаря на изискванията на Регламент 

1719/2016 и като такова може да бъде одобрено. Предвид гореизложеното и на основание 

чл. 4, пар. 9 и чл. 36 от Регламент на Комисията (ЕС) 1719/2016 от 26 септември 2016 г. за 

установяване на насоки за предварително разпределяне на преносна способност, 

работната група предлага на Комисията да обсъди и вземе следните решения: 

 1. Да приеме настоящия доклад. 

 2. Да одобри Предложението за номиниране на физически права за пренос за 

граница на тръжна зона България – Румъния в съответствие с чл. 36 от Регламент на 

Комисията (ЕС) 1719/2016 от 26 септември 2016 г. за установяване на насоки за 

предварително разпределяне на преносна способност и да гласува на предстоящата 

електронна процедура. 

И. Иванов обобщи, че позицията е договорена съвместно между двата регулатора.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 4, пар. 9 и чл. 36 от Регламент на 

Комисията (ЕС) 1719/2016 от 26 септември 2016 г. за установяване на насоки за 

предварително разпределяне на преносна способност, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
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РЕШИ: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е9Дк-376 от 03.05.2018 г. относно одобрение на 

Предложение от операторите на преносни системи от Р България и Р Румъния за 

номиниране на физически права за пренос за граница на тръжна зона България – Румъния, 

в съответствие с чл. 36 от Регламент на Комисията (ЕС) 1719/2016 от 26 септември 2016 г. 

за установяване на насоки за предварително разпределяне на преносна способност. 

2. Одобрява Предложението за номиниране на физически права за пренос за граница 

на тръжна зона България – Румъния в съответствие с чл. 36 от Регламент на Комисията 

(ЕС) 1719/2016 от 26 септември 2016 г. за установяване на насоки за предварително 

разпределяне на преносна способност и да гласува на предстоящата електронна 

процедура. 

 

В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги 

Златев, Евгения Харитонова, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – 

за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения 

Харитонова – за, Пенка Трендафилова - за), от които четири гласа (Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 
 
 
 

По т.2. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-377 от 03.05.2018 г. относно 

искане от регулаторните органи на Гърция и България, одобрено на 26.04.2018 г., 

чрез гласуване на обща позиция, за изменение на Предложението за правила за 

номиниране на физически права за пренос за граница на тръжна зона България-

Гърция в съответствие с чл. 36 на Регламент на (ЕС) 2016/1719 на Комисията от 26 

септември 2016 година за установяване на насока относно предварителното 

разпределяне на преносна способност. 

 

 

Съгласно чл. 36 от Регламент на (ЕС) 2016/1719 на Комисията (Регламент 

2016/1719, Регламента) не по-късно от дванадесет месеца след влизането в сила на 

регламент всички ОПС, издаващи физически права за пренос по границата на дадена 

тръжна зона, представят за одобрение на съответните регулаторни органи предложение за 

правила за заявяване на графици за обмен на електроенергия между тръжните зони 

(Предложение). Предложението се подлага на консултации в съответствие с чл. 6 от 

Регламента. 

Предложение на операторите на преносни системи България - Гърция 

Предложението, разработено от операторите на преносни системи (ОПС) на 

граница от тръжна зона България – Гърция за номиниране на физически права за пренос в 

съответствие с чл. 36 на Регламент на (ЕС) 2016/1719 е консултирано от ОПС от 27 юни 

2017 г. до 18 август 2017 г., в съответствие с чл. 36, пар. 2 и чл. 6 от Регламент 2016/1719. 

Окончателното предложение, е получено от последния регулаторен орган за границата на 

тръжна зона Гърция – България на 22 ноември 2017 г. В съответствие с чл. 8, пар. 1 от 

Регламент 713/2009 регулаторните органи на Р Гърция и Р България следва да вземат 

решение в рамките на шест месеца след получаването на предложението на последния 

регулаторен орган. Следователно Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) 

следва да вземе решение до 22 май 2018 г. 

Предложението описва условията на Правила за номиниране на физически права за 
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пренос за граница на тръжна зона България – Гърция по отношение на: 

- Правото на притежателя на физически права за пренос да номинира планирани 

обеми на електроенергия; 

- Минималните технически изисквания за номиниране; 

- Описание на процеса за номиниране; 

- Срокове за номиниране; 

- Формат и комуникация. 

 

Позиция на регулаторните органи на Гърция и България 

Регулаторните органи на Р Гърция и Р България като цяло, нямат възражения 

срещу процеса на номиниране, номинацията, сроковете и формата на номинация и 

комуникация. Въпреки това регулаторните органи на Р Гърция и Р България, считат за 

важно да се изяснят и подобрят някои специфични точки от предложението, по-

специално: 

1. В предложението се посочва, че „ОПС се ангажират да проучат потенциала и 

необходимостта от хармонизиране на тези правила, отчитайки техническия им характер.“ 

В предложението следва да се опише по-подробно как и кога правилата ще се 

хармонизират. В допълнение ОПС следва да прехвърли в предложението част от 

обяснителните бележки, отнасящи се до оценката на въздействието на сроковете за 

номинацията и правилата на местния пазар, за да се разбере осъществимостта на такава 

хармонизация; 

2. В чл. 2 от Предложението трябва да се добавят липсващи определения на 

термини: или чрез добавяне на определения в чл. 2.1.; или в чл. 2.2. да се добавят 

документи, където тези термини са определени. Например, следните определения са 

изчезнали: договори за енергийни сделки ден напред, договор за преносна система, 

документ за права; 

3. Разпределението на предварителното изчисляване на преносната способност за 

граница на тръжна зона Гърция – България се осъществява чрез съвместни експлицитно 

разпределение на физически права за пренос чрез годишни и месечни търгове в 

съответствие с хармонизирани права за разпределение по отношение на дългосрочните 

права за пренос, разработени съгласно чл. 51 от Регламент 2016/1719 и регионалното 

оформление на дългосрочните права за пренос съгласно чл. 31 от Регламент 2016/1719. 

Тъй като регионалния Анекс за региона за изчислени регион за изчисляване на преносна 

способност югоизточна Европа (РИПС ЮИЕ) за хармонизираните правила за 

разпределяне на дългосрочни права за пренос и модела на дългосрочните права за пренос 

ще се прилагат за всички тръжни зони на границите на РИПС ЮИЕ от 2019 г. или по рано, 

ако е възможно. Сроковете за прилагане на предложението трябва да са в съответствие с 

посочените срокове. 

4. Поради вътрешни промени на гръцкия електроенергиен пазар (закон 4512/2018) 

скоро операторът на пазара на електроенергия (LAGIE) в Гърция ще спре да действа, като 

пазарен оператор. Ще се създаде нова компания, която ще оперира като номиниран 

оператор на пазара на електроенергия (НОПЕ). Следователно всяко позоваване в 

предложението на LAGIE е неточно и следва да се замени с „Гръцки НОПЕ“. За 

последователност, „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) и гръцкият 

Независим преносен оператор СА (ADMIE) може да се замени с „Български ОПС“ и 

„Гръцки ОПС“ съответно. 

5. В чл. 6, пар. 7 следва да се предостави повече информация, защо когато подадена 

номинация превишава обема на разпределение се отхвърля, а не се намалява стойността й, 

опция определена в документа за права, каквато е практиката в други тръжни зони; 

6. Точка „разни“ трябва да бъде номерирана като чл. 9. 

7. Тъй като за всеки въпрос, свързан с номинирането на физически права за пренос, 

не се съдържа в предложението, следва да се добави в предложението позоваване на два 

документа: Правила относно номиниране на графици на границите на тръжните зони и 
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Правила за заявяване на графици за обмен на електроенергия между тръжните зони. 

Документите следва да се приложат като приложения към предложението и се посочат 

връзките на уебсайтовете на ОПС. В допълнение в предложението трябва да бъде 

посочено, че всяка промяна в тези два документа, който оказва влияние върху правилата 

за номинация, трябва да доведе до промяна в настоящото предложение. 

Искане за изменение 

Въз основа на гореизложеното, регулаторните органи на Р Гърция и Р България са 

съгласни да поискат изменение на Предложението за правила за номиниране на физически 

права за пренос за граница на тръжна зона България – Гърция в съответствие с чл. 36 на 

Регламент на (ЕС) 2016/1719 на Комисията. Това изменение трябва да съдържа следните 

елементи: 

1. Да се укаже как и кога ще бъде осъществимо хармонизиране на правилата; 

2. Да се добавят липсващите определения; 

3. Да се определи срокът за изпълнение на предложението съгласно сроковете в 

Анекс за региона за изчисляване на преносна способност Югоизточна Европа (РИПС 

ЮИЕ) за хармонизираните правила за разпределяне на дългосрочни права за пренос и 

модела на дългосрочните права за пренос; 

4. Да се замести всяко позоваване на LAGIE с „Гръцки НОПЕ“; 

5. Да се разясни защо в чл. 6, пар. 7 е предвидено когато подадена номинация 

превишава обема на разпределение тя да се отхвърля, а не се намалява стойността й, 

опция определена в документа за права; 

6. Да се подреди правилно номерацията на членовете; 

7. Да се приложат документите: Правила относно номиниране на графици на 

границите на тръжните зони и Правила за заявяване на графици за обмен на 

електроенергия между тръжните зони или да се посочат линковете към тези документи на 

уебсайтовете на ОПС; 

8. Да бъде посочено, че всяка промяна в Правилата относно номиниране на 

графици на границите на тръжните зони и Правилата за заявяване на графици за обмен на 

електроенергия между тръжните зони, която оказва влияние върху правилата за 

номинация, трябва да доведе до промяна в настоящото предложение. 

 

 

Изказвания по т.2.: 

Докладва М. Трифонов. Предложението, разработено от операторите на преносни 

системи на граница от тръжна зона България – Гърция за номиниране на физически права 

за пренос в съответствие с чл. 36 на Регламент на (ЕС) 2016/1719, е консултирано от ОПС 

от 27 юни 2017 г. до 18 август 2017 г., в съответствие с чл. 36, параграф 2 и чл. 6 от 

Регламент 2016/1719. Следователно Комисията за енергийно и водно регулиране следва да 

вземе решение до 22 май 2018 г. Предложението описва условията на Правила за 

номиниране на физически права за пренос за граница на тръжна зона България – Гърция 

по отношение на: 

- Правото на притежателя на физически права за пренос да номинира планирани 

обеми на електроенергия; 

- Минималните технически изисквания за номиниране; 

- Описание на процеса за номиниране; 

- Срокове за номиниране; 

- Формат и комуникация. 

Въз основа на направения анализ, регулаторните органи на Гърция и България са 

съгласни да поискат изменение на Предложението за правила за номиниране на физически 

права за пренос за граница на тръжна зона България-Гърция. Исканията за изменение са 

описани подробно в доклада. Предвид гореизложеното и на основание чл. 4, пар. 9 и пар. 

11 от Регламент на Комисията (ЕС) 1719/2016 от 26 септември 2016 г. за установяване на 

насоки за предварително разпределяне на преносна способност, работната група предлага 
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на Комисията да обсъди и вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад. 

2. Да приеме решение, с което да укаже на „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД в срок от 2 месеца да измени Предложението за правила за номиниране 

на физически права за пренос за граница на тръжна зона България-Гърция в 

съответствие с чл. 36 от Регламент на Комисията (ЕС) 1719/2016 от 26 септември 

2016 г. за установяване на насока за предварително разпределяне на преносна 

способност. 

3. Във връзка с решението по т. 2 да одобри проект на писмо до „Електроенергиен 

системен оператор“ ЕАД. 

С. Тодорова каза, че има няколко въпроса. Единствено число ли се използва: 

„насока“? Не трябва ли да бъде „насоки“? Една ли е насоката?  

Говори Е. Харитонова, без микрофон.  

М. Трифонов каза, че според него трябва да се запише „насоки“.  

С. Тодорова запита защо е записано „регулаторните органи на Гърция – 

България“.   

М. Трифонов отговори, че е допусната техническа грешка.  

С. Тодорова обърна внимание, че трябва да се направи корекция и обърна 

внимание, че в последното изречение на стр. 1 от доклада е записано: „ПредложениеТО 

описва условията на  Правила за номиниране на физически права за пренос за граница на 

тръжна зона България – Гърция по отношение на …“. „Предложение“ трябва да бъде 

членувано. В т. 3 на стр. 2 е записано: „Да се определи срокЪТ за изпълнение на 

предложението съгласно сроковете в Анекс за региона за изчисляване на преносна 

способност Югоизточна Европа (РИПС ЮИЕ) за хармонизираните правила за 

разпределяне на дългосрочни права за пренос и модела на дългосрочните права за 

пренос“. В изречението е пропуснат пълен член. Югоизточна Европа е една дума. В т. 2 

от предложението е записано „за“, което трябва да се премахне.  

И. Иванов каза, че текстът трябва да се промени. Тръжната зона е България – 

Румъния, но регулаторните органи са на Република България и Република Румъния.  

С. Тодорова обърна внимание, че става въпрос за Република Гърция.  

И. Иванов каза, че текстът трябва да се коригира, преди да се предаде за подпис.  

М. Трифонов отговори, че приема забележките и ще бъдат направени 

необходимите корекции.  

От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси и коментари по 

доклада.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 4, пар. 9 и пар. 11 от Регламент на 

Комисията (ЕС) 1719/2016 от 26 септември 2016 г. за установяване на насока за 

предварително разпределяне на преносна способност, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

 1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-377 от 03.05.2018 г. относно искане от 

регулаторните органи на Гърция и България, одобрено на 26.04.2018 г., чрез гласуване на 

обща позиция, за изменение на Предложението за правила за номиниране на физически 

права за пренос за граница на тръжна зона България-Гърция в съответствие с чл. 36 на 

Регламент на (ЕС) 2016/1719 на Комисията от 26 септември 2016 година за установяване 

на насока относно предварителното разпределяне на преносна способност. 

 

 2. Указва на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД в срок от 2 месеца да 

измени Предложението за правила за номиниране на физически права за пренос за 
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граница на тръжна зона България-Гърция в съответствие с чл. 36 от Регламент на 

Комисията (ЕС) 1719/2016 от 26 септември 2016 г. за установяване на насока за 

предварително разпределяне на преносна способност. 

 

 3. Във връзка с решението по т. 2 одобрява проект на писмо до „Електроенергиен 

системен оператор“ ЕАД.  

 

В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги 

Златев, Евгения Харитонова, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – 

за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения 

Харитонова – за, Пенка Трендафилова - за), от които четири гласа (Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 

 

 
 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

 

 

По т.1. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е9Дк-376 от 03.05.2018 г. относно одобрение на 

Предложение от операторите на преносни системи от Р България и Р Румъния за 

номиниране на физически права за пренос за граница на тръжна зона България – Румъния, 

в съответствие с чл. 36 от Регламент на Комисията (ЕС) 1719/2016 от 26 септември 2016 г. 

за установяване на насоки за предварително разпределяне на преносна способност. 

2. Одобрява Предложението за номиниране на физически права за пренос за 

граница на тръжна зона България – Румъния в съответствие с чл. 36 от Регламент на 

Комисията (ЕС) 1719/2016 от 26 септември 2016 г. за установяване на насоки за 

предварително разпределяне на преносна способност и да гласува на предстоящата 

електронна процедура. 

 

 

По т.2. както следва: 

 1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-377 от 03.05.2018 г. относно искане от 

регулаторните органи на Гърция и България, одобрено на 26.04.2018 г., чрез гласуване на 

обща позиция, за изменение на Предложението за правила за номиниране на физически 

права за пренос за граница на тръжна зона България-Гърция в съответствие с чл. 36 на 

Регламент на (ЕС) 2016/1719 на Комисията от 26 септември 2016 година за установяване 

на насока относно предварителното разпределяне на преносна способност. 

 2. Указва на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД в срок от 2 месеца да 

измени Предложението за правила за номиниране на физически права за пренос за 

граница на тръжна зона България-Гърция в съответствие с чл. 36 от Регламент на 

Комисията (ЕС) 1719/2016 от 26 септември 2016 г. за установяване на насока за 

предварително разпределяне на преносна способност. 

 3. Във връзка с решението по т. 2 одобрява проект на писмо до „Електроенергиен 

системен оператор“ ЕАД.  
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Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е9Дк-376 от 03.05.2018 г. относно одобрение на Предложение от 

операторите на преносни системи от Р България и Р Румъния за номиниране на физически 

права за пренос за граница на тръжна зона България – Румъния, в съответствие с чл. 36 от 

Регламент на Комисията (ЕС) 1719/2016 от 26 септември 2016 г. за установяване на 

насоки за предварително разпределяне на преносна способност. 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-377 от 03.05.2018 г. относно искане от регулаторните 

органи на Гърция и България, одобрено на 26.04.2018 г., чрез гласуване на обща позиция, 

за изменение на Предложението за правила за номиниране на физически права за пренос 

за граница на тръжна зона България-Гърция в съответствие с чл. 36 на Регламент на (ЕС) 

2016/1719 на Комисията от 26 септември 2016 година за установяване на насока относно 

предварителното разпределяне на преносна способност. 
 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 (С. Тодорова) 

 

................................................. 

 (А. Йорданов) 

 

................................................. 

 (В. Владимиров) 

 

.................................................    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (Г. Златев) 

          Р. ТОТКОВА 

................................................. 

 (Е. Харитонова) 

 

................................................. 

 (П. Трендафилова) 

 

 

 

 
Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 

 


