МОТИВИ
към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-57 от
2008 г. за дейността на операторите на електроенергийната система и на
разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от
електроенергийните обекти и електрическите уредби на потребителите
(обн., ДВ, бр. 17 от 2008 г.; изм., бр. 42 от 2015 г.)
1. Причини, които налагат приемането на НИД на Наредба № РД-16-57:
Предложеното изменение и допълнение на Наредба № РД-16-57 от 2008 г. за
дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи,
както

и

на

оперативния

дежурен

персонал

от

електроенергийните

обекти

и

електрическите уредби на потребителите (Наредба 16-57)(обн., ДВ, бр. 17 от 2008 г., изм.,
бр. 42 от 2015 г.) е във връзка с продължаващото внедряване на системи за дистанционно
управление на подстанции на Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО ЕАД). През
последните няколко години в дружеството се работи усилено по изграждане на
телемеханични системи, като ежегодно се изпълняват дейности по изграждане на оптична
свързаност, подмяна на съоръжения, релейни защити и автоматики, рехабилитация на
табла собствени нужди и сигнализация в обекти, в които се предвижда внедряване на
системи за дистанционно управление. В настоящата нормативната уредба липсва
определение и правно-нормативна легитимация на понятието „опорен пункт на ЕСО“.
Отделно, от електропреносното предприятие е постъпило искане и за приемане на
нова, нормативно издържана процедура, с която да се прецизира редът и сроковете за
подаване и разрешаване на заявки по чл.102-105 от Наредба 16-57, а имено:
 заявки за ремонт или промени в режима на работа на електроенергийните обекти и
електрическите уредби на потребителите, които не водят до ограничаване на
потребителите и производителите и не намаляват категорията по осигуреност на
електроснабдяването;
 заявки, които са свързани с ограничаване на ползватели (потребители или
производители) или намаляват категорията по осигуреност на електроснабдяването;
 заявки за пробно включване на ремонтирани или за въвеждане в експлоатация на
нови съоръжения и енергийни обекти за изпитвания, свързани със сложни
превключвания или със значителни промени в схемите на енергийните обекти и ЕЕС,
както и в режима на работа на релейната защита, автоматиката и противоаварийната
автоматика.
В настоящата нормативна уредба не е посочен краен срок, до който в случай на
обективна невъзможност за провеждане на заявката в посочения първоначален срок,
същата да се разреши за друг срок.
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2. Целите, които се поставят:
Предложеното изменение и допълнение на Наредба № 16-57, е във връзка с
изпълнение на стратегическите цели на ЕСО ЕАД залегнали в „План за развитие на
преносната мрежа", а именно внедряването на системи за дистанционно управление на
подстанциите на ЕСО ЕАД, в които няма оперативен дежурен персонал.
С приемането на НИД на Наредба 16-57 ще се подобри и редът, при който се
осъществява оперативното управление на електроенергийната система (ЕЕС).
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Прилагането на проекта на НИД на Наредба № 16-57 не е обвързано с разходи за
държавния бюджет.
4. Очаквани резултати от прилагането:
Включването на понятието “опорен пункт на ЕСО ЕАД“ в Наредба №-РД-16-57 ще
създаде

правно-нормативна

легитимация

на

обектите,

с

които

се

осъществява

дистанционно управление в подстанциите на ЕСО ЕАД, които са без оперативен дежурен
персонал.
С приемането на наредбата ще се подобри и оперативното взаимодействие между
централното диспечерско управление, териториалните диспечерски управления и
специализирани диспечерски звена при процедирането на заявки по чл.102-105 от
Наредба 16-57.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
С проекта на НИД на Наредба № 16-57 не се транспонира европейско законодателство.
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