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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Р-209 от 23.05.2014 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 23.05.2014 г., като разгледа представения 

Доклад с вх. № Е-Дк-193/21.05.2014 г. относно Проект на Указания за управление и 

разпределение на капацитет на междусистемна газова връзка /IGB 

INTERCONNECTOR/ съгласно параграф 6 на член 36 от Директива 2009/73/ЕО на 

Европейския Парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на 

природен газ, ФАЗА II: Покана към участниците във фаза „Заявления за интерес“ да 

представят обвързващи оферти за резервиране на капацитет в междусистемен 

газопровод IGB, установи следното:  

 

В Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е постъпило Заявление с вх. 

№ Е-12-00-183/29.11.2012 г. за временно освобождаване по чл. 172г и чл. 172д от Закона за 

енергетиката, респективно чл. 36 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския Парламент и на 

Съвета, подадено от „Ай Си Джи Би“ АД – инвестиционно дружество, регистрирано по 

Търговския закон с ЕИК 201383265,  за реализация на газова междусистемна връзка България 

– Гърция.  

Със Заповед № З-Е-303/17.12.2012 г. бе сформирана работна група, чиято  задача бе  

да изготви указания за прилагане на правила и механизми за управление и разпределение на 

капацитета на новата инфраструктура, съгласно чл. 172г, ал. 3 от ЗЕ и чл. 36, § 6 от 

Директивата. 

Съгласно чл. 36, § 6 от Директивата, преди да вземе решение за освобождаване 

регулаторният орган взема решение за правилата и механизмите за управление и 

разпределяне на капацитета. Предвид характера на новата инфраструктура като 

междусистемна връзка България - Гърция, съвместно с регулаторния орган на Гърция е 

изготвен проект на Указания за управление и разпределение на капацитет на междусистемна 

газова връзка /IGB INTERCONNECTOR/, Фаза І – Покана до заинтересованите страни да 

изразят интерес в резервирането на капацитет.  

На основание чл. 172г, ал. 3 от Закона за енергетиката собственикът или операторът 

на новата голяма газова инфраструктура подава молба до комисията за освобождаване на 

целия или на част от капацитета на новата инфраструктура, към която прилага правила за 

управление и разпределение на капацитета на новата инфраструктура, включващи:  

1. изискване всички потенциални ползватели на инфраструктурата да бъдат поканени 

да изявят интерес при договарянето на капацитет преди извършване разпределението на 

капацитета на новата инфраструктура, включително за собствени нужди; 

2. задължение в случай на претоварване неизползваният капацитет да бъде предлаган 

на пазара, а ползвателите на инфраструктурата да имат право да търгуват с договорения си 

капацитет. 

На основание чл. 172г, ал. 4 от ЗЕ при вземане на решение за освобождаване 

комисията взема предвид резултатите от процедурата за разпределение на капацитет по  

ал. 3, т. 1 за преценка на изпълнението на условията, посочени в ал. 2, т. 1, 2 и 5 на същия 

член и одобрява правилата и механизмите за управление и разпределяне на капацитета. 

С Решение № Р-185/04.03.2013 г. ДКЕВР е одобрила Указания за управление и 

разпределение на капацитет на междусистемна газова връзка /IGB INTERCONNECTOR/, 
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Фаза І – Покана до заинтересованите страни да изразят интерес в резервирането на 

капацитет.  

В съответствие с чл. 3.1 от Указанията, дружеството е изготвило и представило в РАЕ 

и в ДКЕВР с писмо вх. № Е-12-00-181/15.03.2013 г. проект на Известие за участие във фаза 

на Изразяване на интерес. След извършен преглед за съответствие с Указанията, на 

дружеството са дадени препоръки за корекции. С писмо вх. №Е-12-00-181/18.04.2013 г. 

дружеството е представило коригиран проект на Известие за участие във фаза на Изразяване 

на интерес, който ДКЕВР е одобрила със свое Решение №Р-188/08.05.2013 г. 

Заявителят е представил в двата регулаторни органа, с писмо изх. №VII-05 от 

30.07.2013 г., Доклад за резултати от проведена Фаза I от пазарния тест – Покана до 

заинтересованите страни да изразят интерес в резервирането на капацитет. 

Докладът показва, че в първата фаза на пазарния тест, а именно Фазата на изразяване 

на интерес, е налице значително ниво на необвързващ интерес към капацитета в газопровод 

IGB. Важна роля за нивото на интереса към договаряне на капацитет имат лицата, свързани с 

акционерите (представените от тях заявления се доближават до “Максимален капацитет на 

IGB”), но в същото време, имайки предвид разпоредбите на чл. 3.5б от Указанията, следва да 

се отбележи, че има налице значително участие от трети страни.  

Втората фаза на Пазарния тест (Bidding Phase) или Фазата на офериране за капацитет 

следва да изясни кои участници са готови да се ангажират договорно и финансово, на база 

„пренасяй или плащай”, и как ще се разпредели наличният капацитет. Резултатите от Фазата 

на офериране за капацитет са необходими преди „Ай Си Джи Би“ АД да може да продължи 

процедурата за освобождаване по чл. 36 на Директива 2009/73 и да подсигури във 

финансово отношение изграждането и експлоатацията на газопровода.  

В изпълнение на условията на 3.5б и 3.7 от Указания за управление и разпределение 

на капацитет на междусистемна газова връзка /IGB INTERCONNECTOR/, Фаза І – Покана 

до заинтересованите страни да изразят интерес в резервирането на капацитет, „Ай Си Джи 

Би“ АД е разработило и представило в РАЕ и в ДКЕВР с писмо вх. № Е-12-00-1180/ 

16.12.2013 г. проект на Указания за управление и разпределение на капацитет за 

междусистемен газопровод IGB според параграф 6 на чл. 36 от Директива 2009/73/EO, 

ФАЗА II: Покана към участниците във фаза Заявления за интерес да представят 

обвързващи оферти за резервиране на капацитет в или свързване с междусистемен 

газопровод IGB (проект на Указания за Фаза II).  

Във връзка с доклад с вх. № Е-Дк-88/28.02.2014 г. ДКЕВР е приела да бъдат 

направени корекции на представения от „Ай Си Джи Би“ АД проект на Указания за Фаза II. 

с протоколно решение № 31/28.02.2014 г. по т. 1  на ДКЕВР.  

С цел завършване на процедурата за временно освобождаване по чл. 172г и чл. 172д 

от ЗЕ, инициирана със горецитираното заявление от „Ай Си Джи Би“ АД, бе сформирана 

Работна група със Заповед № З-Е-108/03.04.2014 г.  

Във връзка с изпълнение на горецитираното протоколно решение на ДКЕВР, на 

14.04.2014 г. в сградата на ДКЕВР се проведе среща с представители на ДКЕВР, РАЕ и „Ай 

Си Джи Би“ АД, на която страните обсъдиха и съдържанието на окончателния вариант на 

проекта на Указания за Фаза II. 

Съгласно приетия времеви график за изпълнение на дейностите по проекта между 

ДКЕВР и РАЕ, на 1 май 2014 г. проектът на указания бе изпратен от двата национални 

регулаторни органа до всички участници във Фаза I на пазарния тест за преглед и изразяване 

на становища в 5-дневен срок от получаването му. Получените становища бяха взети под 

внимание при изработване на финалния вариант, след дискусия между ДКЕВР, РАЕ и 

дружеството-заявител.  

Указанията подлежат на съвместно одобрение от двата национални регулаторни 

органа на България и на Гърция, като съответните промени са отразени в Проекта на 

Указания за Фаза II „Покана към участниците във фаза „Заявления за интерес“ да представят 
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обвързващи оферти за резервиране на капацитет в междусистемен газопровод IGB“, 

приложение към настоящето решение.   
 

Предвид гореизложеното, и на основание чл. 36, § 6 от Директива 2009/73/ЕО и  

чл. 172г, ал. 3 и ал. 4 от Закона за енергетиката,  
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Одобрява Указания за управление и разпределение на капацитет на 

междусистемна газова връзка /IGB INTERCONNECTOR/ съгласно параграф 6 на член 

36 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета относно общите 

правила за вътрешния пазар на природен газ, ФАЗА II: Покана към участниците във 

фаза „Заявления за интерес“ да представят обвързващи оферти за резервиране на 

капацитет в междусистемен газопровод IGB, неразделна част от настоящото решение.  
 

2. На основание чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс   

„Ай Си Джи Би“ АД да бъде уведомено за взетото решение по т. 1.  
 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в  

14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

         БОЯН БОЕВ 
       

      и.д.ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

         МАРИЕЛА ЦАНКОВА  


