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ПРИЛОЖЕНИЕ
към
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
за готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор и за отмяна на
Директива 2005/89/ЕО
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Образец на план за готовност за справяне с рискове
Следните образци се попълват на английски език.
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
–

наименование на компетентния орган, отговарящ за изготвянето на настоящия
план

–

държави членки в региона

1.

ОБОБЩЕНИЕ НА СЦЕНАРИИТЕ ПРИ КРИЗА В ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО
Опишете накратко сценариите на риск, идентифицирани на регионално и на
национално равнище в съответствие с член 6 и член 7, включително описание
на направените допускания.

2.

РОЛИ И ОТГОВОРНОСТИ НА КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН
Определете ролята и отговорностите на компетентните органи и на
организациите, на които са делегирани задачи.

3.

ПРОЦЕДУРИ И МЕРКИ ПРИ КРИЗА В ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО

3.1.

Национални процедури и мерки

3.2.

а)

опишете процедурите, които да се следват в случаите на криза в
електроснабдяването, включително съответстващите схеми, представящи
движението на информационните потоци;

б)

опишете превантивните и подготвителните мерки;

в)

опишете мерките за смекчаване на кризисни ситуации в
електроснабдяването, по-конкретно мерки от страна на търсенето и от
страна на предлагането, като посочите при какви обстоятелства могат да
се използват тези мерки, по-специално фактора, задействащ всяка мярка.
когато се предвиждат непазарни мерки, те трябва да бъдат подходящо
обосновани в светлината на изискванията, посочени в член 15;

г)

представете подробен план за разтоварване, указващ кога следва да се
изключват товари, при какви обстоятелства, какви стойности на товара
следва да се изключат и на кого. Посочете кои категории потребители на
електроенергия получават специална защита от изключване и обяснете
защо тяхната защита е необходима, за да се защити личната безопасност;

д)

опишете механизмите, използвани за информиране на обществеността за
криза в електроснабдяването.

Регионални процедури и мерки
а)

BG

опишете съгласуваните механизми за сътрудничество в рамките на
региона и за осигуряване на подходяща координация преди и по време на
криза в електроснабдяването, включително процедурите за вземане на
решения за подходящо реагиране на регионално равнище;
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4.

б)

опишете съгласуваните мерки, които да се прилагат при ситуации на
едновременна криза, включително приоритизиране на клиенти и
регионални планове за изключване на товари, както и финансовите
договорености за помощ с цел да се предотврати или смекчи криза в
електроснабдяването. В описанието на тези мерки включете такива
елементи като дефиниране на обстоятелството, задействащо помощта;
формула за изчисление или паричната сума; страните, които плащат и
които получават плащане, и правилата за арбитраж. Посочете кога и как
се задействат регионалните планове за изключване на товари;

в)

опишете съществуващите механизми за сътрудничество и за
координиране на действията с други държави членки извън региона,
както и с трети страни в рамките на съответната синхронна зона, преди и
по време на криза в електроснабдяването.

ЛИЦЕ ИЛИ ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯ НА КРИЗА
Посочете лицето или екипа за управление в условия на криза и определете
неговата роля. Посочете данните за контакт.

5.

КОНСУЛТАЦИИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
В съответствие с член 10, параграф 1, моля, опишете използвания механизъм за
проведените консултации във връзка с разработването на настоящия план и
резултатите от тези консултации със следните заинтересовани страни:

6.

а)

електроенергийни предприятия и предприятия за природен газ;

б)

съответните организации, представляващи интересите на битовите
потребители;

в)

съответните организации, представляващи интересите на промишлените
потребители на електроенергия, включително предприятията за природен
газ;

г)

националните регулаторни органи.

ИЗПИТВАНИЯ В ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ
а)

посочете датите за ежегодните регионални (ако е приложимо — и
национални) симулации в реално време за реагиране при кризисни
ситуации в електроснабдяването;

б)

в съответствие с член 12, параграф 1, буква „г“ посочете съгласуваните
процедури и участниците в изпитванията.

По отношение на актуализациите на плана: опишете накратко изпитванията,
проведени след приемането на последния план, и основните резултати.
Посочете какви мерки са били приети в резултат на тези изпитвания.
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