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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 - 10, тел. 988 87 30, факс 988 87 82 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

№ Р - 118 

от 18.08.2010 г. 

 

 

 

на закрито заседание, проведено на 16.08.2010 г., като разгледа доклад  

вх. № Е-ДК-318/13.08.2010 г. по подадено  писмо с вх. № Е-03-17-107/29.07.2010 г. от 

„Булгартрансгаз” ЕАД, за одобряване на ограничено публикуване на информация за 

важни точки от преносната система на дружеството, за които се предоставя 

информация публично, съгласно член 6, параграф 4 от Регламент (ЕО) 1775/2005, 

установи следното: 

 

Производството пред Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 

(ДКЕВР, комисията) е във връзка с писмо, подадено от „Булгартрансгаз” ЕАД, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, 1336, жк. „Люлин” 2 бул. „П. Владигеров” № 

66,  с искане ДКЕВР да одобри на ограничено публикуване на информация за важни точки 

от преносната система на дружеството, за които се предоставя информация публично.  

Република България от 01.01.2007 г. е пълноправен член на Европейския съюз (ЕС). 

От тази дата всички регламенти на ЕС имат пряк и непосредствен ефект при 

правоприлагането им и са задължителни. Съгласно Регламент (ЕО) 1775/2005 г. на 

Европейския парламент и на Съвета член 6 „Изисквания за прозрачност” параграф 4 е 

вменено задължение на ДКЕВР, а именно: „След консултации с мрежовите потребители 

компетентните органи одобряват съответните точки от преносната система, за 

които се представя информация публично." 

С решение №  Р-107/17.08.2010 г. ДКЕВР е одобрила точките от преносната система 

на „Булгартрансгаз” ЕАД, за които се предоставя информация съгласно чл. 6, параграф 4 

от Регламента. Решението е взето въз основа на заявление с вх. № Е-13-01-12/17.07.2009 г. 

от “Булгартрансгаз” ЕАД, с което дружеството е представило за  одобрение от ДКЕВР 

списък на съответните важните точки от преносната система, за които се предоставя 

информация публично. В заявлението на преносното дружество важните точки са 

представени в три глави – входни, изходни - свързани с транзитен пренос и точки 

свързани с националния пренос.  

При изпълнение на регулаторните се правомощия ДКЕВР се ръководи от основните 

принципи: 

- предотвратяване и недопускане на ограничаване или нарушаване 

конкуренцията на енергийния пазар; 

- осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и 

потребителите; 
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- осигуряване на равнопоставеност между отделните категории енергийни 

предприятия и групите потребители; 

- създаване на стимули за ефективна дейност на регулираните енергийни 

предприятия; 

- създаване на стимули за развитието на конкурентен пазар за дейности в 

енергетиката, където има условия за това. 

С одобрението за публикуване на важните точки от преносната система на 

„Булгартрансгаз” ЕАД се постига прозрачност и равни възможности за всички участници 

на пазара за природен газ. 

Съгласно член 6 параграф 5 „В случай че оператор на преносна мрежа счете, че 

няма право да оповестява публично определена информация от съображения за 

поверителност, следва да потърси одобрение от компетентните органи за ограничено 

публикуване на информация по отношение на точката или точките, за които става 

въпрос”  

„Булгартрансгаз” ЕАД в заявлението с вх. № Е-13-01-12/17.07.2009 г. си не се 

възползва от горецитираната разпоредба на Регламента и не е изразило резерви за 

съображение за поверителност. 

  В настоящото писмо дружеството декларира, че в изпълнение на чл. 6, параграф 3 

от Регламента редовно публикува на интернет-страницата си информация относно 

техническия, договорения и наличния капацитет за всички важни точки от националната 

газопреносна мрежа. Същевременно по отношение на точките Сидирокастрон, 

Малкочлар, Жидилово и Негру вода 2 и 3 според „Булгартрансгаз” ЕАД са налице 

основания за ограничено публикуване на информация. Мотивите на дружеството са ,че 

във входните точки на транзитната система – Негру вода 2 и 3 и в изходните точки 

Сидирокастрон, Малкочлар, Жидилово към момента е договорен капацитет за пренос  с 

малко от трима потребители на системата.  

 Съгласно чл. 6, § 5 от Регламент (ЕО) 1775/2005 г.  в случай че оператор на 

преносна мрежа счете, че няма право да оповестява публично определена информация от 

съображения за поверителност, следва да потърси одобрение от компетентните органи 

за ограничено публикуване на информация по отношение на точката или точките, за 

които става въпрос. 

Компетентните власти дават или отказват одобрение, като разглеждат 

всеки случай сам за себе си и вземат под особено внимание необходимостта да се 

уважи основателно искане за запазване на търговска тайна, както и целта за 

създаване на конкурентен вътрешен газов пазар. Ако бъде дадено такова одобрение, 

наличният капацитет се оповестява, без да се посочва информация в цифри, която би 

накърнила поверителността. 

Одобрението, посочено в настоящия параграф, не се дава, когато три или повече 

мрежови потребители са договорили капацитет в една и съща точка. 

 Следователно са изпълнени изискванията по Регламента.  В посочените от 

„Булгартрансгаз” ЕАД важни точки от преносната система са договорили по-малко от 

трима мрежови потребители и съответно публикуването на тази информация би нарушило 

търговската тайна и би било пречка за създаване на конкурентен вътрешен газов пазар. 

Също така според дружеството в договор за транзитен пренос № 643/00157629/210215 от 

27.04.1998 г., сключен между „Булгартрансгаз” ЕАД и ООО „Газпромекспорт”  
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съществува задължение за страните по договора за поверителност и неразкриване на 

информация от договора.  

 Съгласно горепосочения член 6, § 5 от Регламента е налице основателна причина и 

законова (Регламент) възможност  ДКЕВР да одобри ограничено публикуване на 

информацията в посочените важни точки от системата на „Булгартрансгаз” ЕАД, която се 

свежда до публикуване на техническия капаците във важните точки. 

 

 Предвид гореизложеното и на основание член 6, параграф 5 от Регламента 

(ЕО) 1775/2005 във връзка с чл. 23, ал. 1 от ЗЕ  

 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 

Изменя решение №  Р-107/17.08.2010 г. и одобрява ограничено публикуване на 

информацията във входните точки на системата – Негру вода 2 и 3 и в изходните 

точки Сидирокастрон, Малкочлар и Жидилово - на „Булгартрансгаз” ЕАД, която 

информация се свежда до публикуване на техническия капацитет. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

  
                                                    

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                    (Ангел Семерджие) 

 

 

                                                    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                                                                                      ( Емилия Савева)   

 


