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Вх. №………………/………………….2022 г. 

 

ДО 

СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА 

ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

ДОКЛАД 

от  

дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ и 

дирекция „Правна“ 

 

Относно: проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за управление на 

електроенергийната система 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за енергетиката (ЗЕ) по предложение на 

енергийните предприятия или по своя инициатива Комисията за енергийно и водно регулиране 

(КЕВР, Комисията) приема или изменя техническите правила на съответните мрежи и системи, 

включващи правила за сигурност и надеждност. Според чл. 83, ал. 1, т. 4 от ЗЕ устройството и 

експлоатацията на електроенергийната система се осъществяват съгласно норми, предвидени и 

във правилата за управление на електроенергийната система, които  регламентират: правата и 

задълженията на оператора на електропреносната мрежа и присъединените към 

електропреносната мрежа лица във връзка с планиране развитието на електропреносната мрежа, 

планиране и управление на режима на работа на електроенергийната система, процедурите по 

задължителния обмен на данни, реда за оперативно оповестяване и обмен на информация, 

създаване и изпълнение на защитен план и план за възстановяване на електроенергийната 

система, условия и ред за провеждане на системни изпитвания и за предоставяне на 

допълнителни услуги, за условията и реда за достъп до електропреносната мрежа, за пренос на 

електрическа енергия през електропреносната мрежа, включително приоритетите за достъп и 

диспечерско управление, за прилагане на нормите за сигурност и качество на снабдяването с 

електрическа енергия, пренасяна през електропреносната мрежа, и предоставяните услуги. 

Предвид горното,  с решение по Протокол № 162 от 6.11.2013 г., в частта му по т. 2 

Комисията е приела Правила за управление на електроенергийната система (ПУЕЕС) обн. ДВ, 

бр. 6 от 2014 г.  С писмо с вх. № Е-13-41-112 от 30.01.2019 г. „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) е предложило проект за изменение и допълнение на ПУЕЕС, който 

е допълнен и преработен от дружеството с писмо с вх. № Е-13-41-22 от 04.03.2021 г. и вх. № Е-

13-41-37 от 17.03.2022 г. и актуализиран с писмо с вх. № Е-13-41-37 от 17.03.2022 г. Със 

заповед № З-Е-341 от 31.12.2021 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група със 

задача да изготви доклад и проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за 

управление на електроенергийната система. В писмо с вх. № Е-13-41-22 от 04.03.2021 г. ЕСО 

ЕАД е посочило, че предложените изменения и допълнения на ПУЕЕС са свързани с 

прилагането на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ЗИД на ЗЕ, обн. 

ДВ, бр. 9 от 2021 г.), както и с Регламент (ЕС) 2017/1485 на Комисията от 2 август 2017 г. за 

установяване на насоки относно експлоатацията на системата за пренос на електроенергия 

(Регламент (ЕС) 2017/1485).  
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След обсъждане и анализ на относимите факти и обстоятелства се установи 

следното: 

Съгласно чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА), в редакцията обн. 

ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г., проектът на нормативен акт се внася за обсъждане 

и приемане от компетентния орган заедно с мотивите, съответно доклада към него и 

предварителната оценка на въздействието по чл. 20 от ЗНА, като мотивите, съответно докладът, 

следва да съдържат: причините, които налагат приемането; целите, които се поставят; 

финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; очакваните 

резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива; анализ за съответствие с 

правото на Европейския съюз. Предвид разпоредбата на § 5 от Преходните и заключителни 

разпоредби към ЗНА, за приеманите от КЕВР подзаконови нормативни актове не се изисква 

изготвяне на предварителна оценка на въздействието по чл. 20 от ЗНА. 

 

Във връзка с горното, в настоящия доклад са изложени мотивите за приемането на 

проекта на ПИД на ПУЕЕС, както следва: 

1. Причини, които налагат изменение и допълнение на ПУЕЕС: 

Съгласно чл. 105, ал. 1 от ЗЕ, обн. ДВ, бр. 9 от 2021 г. с цел гарантиране сигурната 

работа на електроенергийната система операторът на електропреносната мрежа сключва сделки 

за допълнителни услуги при условията и по реда на ПУЕЕС и на Правилата за търговия с 

електрическа енергия (ПТЕЕ) с доставчици от и/или извън страната. Според § 1, т. 14 от 

Допълнителните разпоредби на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 9 от 2021 г. допълнителни услуги са всички 

услуги, необходими за експлоатацията на електроенергийната система, които включват участие 

в регулиране на напрежението и доставка на реактивна мощност, участие в първично 

регулиране на честота, автоматично вторично регулиране и ръчно регулиране на честотата и 

обменните мощности, възможност за пускане без помощта на външен източник и захранване на 

част от мрежа и регулиране на натоварването. Също така, с измененията на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 9 от 

2021 г. е отменена т. 61 от § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЕ, съдържаща легалната 

дефиниция на понятието „студен резерв“.   

На следващо място, след обнародването на ПУЕЕС, ДВ, бр. 6 от 2014 г. са приети   

регламентите: 

− Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година 

относно вътрешния пазар на електроенергия (Регламент (ЕС) 2019/943); 

− Регламент (ЕС) 2016/631 на Комисията за установяване на мрежов кодекс за 

изискванията за присъединяване на производителите на електроенергия към 

електроенергийната мрежа (Регламент (ЕС) 2016/631); 

− Регламент (ЕС) 2016/1388 на Комисията за установяване на мрежов кодекс относно 

присъединяването на потребители (Регламент (ЕС) 2016/1388); 

− Регламент (ЕС) 2016/1447 на Комисията за установяване на мрежов кодекс за 

изискванията за присъединяване към електроенергийната мрежа на системи за постоянен ток с 

високо напрежение и модули от вида „електроенергиен парк“, присъединени чрез връзка за 

постоянен ток (Регламент (ЕС) 2016/1447); 

− Регламент (ЕС) 2017/2196 на Комисията за установяване на мрежов кодекс относно 

извънредните ситуации и възстановяването на електроснабдяването (Регламент (ЕС) 

2017/2196); 

− Регламент (ЕС) 2017/1485 на Комисията за установяване на насоки относно 

експлоатацията на системата за пренос на електроенергия (Регламент (ЕС) 2017/1485); 

− Регламент (ЕС) 2017/2195 на Комисията от 23 ноември 2017 година за установяване 

на насоки за електроенергийното балансиране (Регламент (ЕС) 2017/2195); 

− Регламент (ЕС) 2019/941 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година 

за готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор (Регламент (ЕС) 2019/941).  
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Измененията и допълненията на ЗЕ,  обн. ДВ, бр. 9 от 2021 г., както и приемането на 

посочените по-горе регламенти водят до необходимост от изменения и допълнения на ПУЕЕС, 

чрез които разпоредбите на подзаконовия нормативен акт да се приведат в съответствие с 

действащото законодателство. Измененията и допълненията на ПУЕЕС налагат и изменения и 

допълнения на ПТЕЕ, чрез които да се регламентират условия и начин за уреждане на 

пазарните взаимоотношения възникнали в резултат на прилагането на ЗЕ и посочените 

регламенти. 

В допълнение, при прилагането на ПУЕЕС са установени непълноти и неточности в 

настоящата редакция на акта, което налага редакционни изменения на отделни разпоредби от 

подзаконовия нормативен акт. 

Отделно от горното, в Правилата за управление на електроразпределителните мрежи 

(ПУЕРМ) и в Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи (ПУРПДЕЕМ) са извършени редакционни изменения, както и 

такива във връзка с изменението на отделни разпоредби на ПУЕЕС.  

 

2. Целите, които се поставят: 

С проекта на ПИД на ПУЕЕС се цели привеждането на акта в съответствие с последните 

изменения и допълнения на ЗЕ и с норми от европейското право, както е посочено по-горе.  

С оглед посочените по-горе цели са изменени разпоредби в глави първа, втора и трета от 

ПУЕЕС. Измененията и допълненията в глава четвърта от ПУЕЕС целят привеждане в 

съответствие със ЗЕ и Регламент (ЕС) 2017/2195 на условията и начина за ползване на 

електропреносната мрежа, както и за предоставянето на допълнителни услуги и за получаване 

на системни услуги . 

С измененията в глава пета и глава шеста се създават необходимите предпоставки, 

свързани с техническите изисквания, при които операторът на електропреносната мрежа 

сключва сделки за допълнителни услуги. Също така относимите към допълнителните услуги 

разпоредби от ПУЕЕС се привеждат в съответствие с действащото национално и европейско 

законодателство. 

С оглед безпротиворечивото прилагане на ПУЕЕС са направени и изменения в 

допълнителната разпоредба, редакционни изменения в отделни разпоредби на акта, както и 

изменения в ПУЕРМ и ПУРПДЕЕМ.  

Предложените изменения и допълнения на ПТЕЕ целят създаване на условия за 

уреждане на пазарните взаимоотношения между оператора на електропреносната мрежа и 

пазарните участници предоставящи предвидените в ЗЕ допълнителни услуги, необходими за 

експлоатацията на електроенергийната система. 

В обобщение, проекта на ПИД на ПУЕЕС ще допринесе за постигане на целите на 

европейското законодателство, сигурност на доставките, гъвкавост и устойчивост  на 

електроенергийната система на Р България. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

Прилагането на ПИД на ПУЕЕС не е обвързано с разходи за държавния бюджет. 

 

4. Очаквани резултати от прилагането: 

Приемането и прилагането на ПИД на ПУЕЕС ще допринесе за реалното прилагане на 

нормите на националното и европейското законодателство в сектор „Електроенергетика“, 

висока степен на сигурност на доставките на електрическа енергия и достъп на нови видове 

производствени и преносни технологии до електроенергийната система на Р България. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Предложеният проект на ПИД на ПУЕЕС е в съответствие с действащото европейско 

законодателство в сектор „Електроенергетика“ и по-конкретно с Регламент (ЕС) 2019/943, 

Регламент (ЕС) 2016/631, Регламент (ЕС) 2016/1388, Регламент (ЕС) 2016/1447, Регламент (ЕС) 
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2017/2195, Регламент (ЕС) 2017/2196, Регламент (ЕС) 2017/1485 и Регламент (ЕС) 2019/941, 

както и не нарушава основни права и принципи от правото на Европейския съюз. 

При одобряване на предложения проект следва да бъде проведена процедурата в 

съответствие с разпоредбите на ЗНА, на Административнопроцесуалния кодекс и на ЗЕ. 

Проектът на ПИД на ПУЕЕС следва да бъде публикуван на интернет страницата на КЕВР, 

ведно с доклада, съдържащ мотивите, както и на Портала за обществени консултации. Следва 

да бъде проведено обществено обсъждане на проекта, като на заинтересованите лица бъде 

предоставен подходящ срок за изразяване на становища и предложения по проектите. 

В проекта на ПИД на ПУЕЕС са предвидени разпоредби, касаещи техническите 

изисквания за сигурна и ефективна работа на електроенергийната система, както и 

поддържането и в синхрон със съседни електроенергийни системи. Прилагането на 

предвидените разпоредби водят до необходимост да не бъде проведена процедурата, 

регламентирана в чл. 26, ал. 4 изр. първо от ЗНА, предвиждаща 30-дневен срок за предложения 

и становища по проекта на ПИД на ПУЕЕС от публикуването му за обществени консултации, 

поради което следва да се приложи предвидената в чл. 26, ал. 4, изр. второ от ЗНА възможност 

Комисията да определи друг такъв срок, но не по-кратък от 14 дни. В тази връзка е 

целесъобразно срокът по чл. 26, ал. 4, изр. второ от ЗНА да бъде 14 дни. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 14, чл. 21, ал. 1, т. 9 и чл. 83, ал. 2, изр. 

второ от Закона за енергетиката, чл. 26 от Закона за нормативните актове, чл. 43, ал. 1, чл. 

49 и чл. 51 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и 

на нейната администрация, предлагаме на Комисията да обсъди следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да приеме проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за 

управление на електроенергийната система; 

3. Да насрочи обществено обсъждане на проекта по т. 2; 

4. Датата и часът на общественото обсъждане да бъдат публикувани на интернет 

страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

5. Да публикува проекта по т. 2, ведно с доклада, на интернет страницата на 

Комисията за енергийно и водно регулиране и на Портала за обществени консултации, 

както и да осигури възможност и за дистанционно участие в общественото обсъждане; 

6. Да определи 14-дневен срок за предложения и становища във връзка с 

публикувания проект по т. 2 след провеждане на общественото обсъждане и на Портала за 

обществени консултации. 

 

Приложения: 

1. Съгласувателна таблица; 

2. Проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за управление на 

електроенергийната система. 

 


