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П Р О Т О К О Л 
 

№ 123 
  

София, 13.08.2013 година 
 

 

 

Днес, 13.08.2013 г. от 11:45 ч. се проведе открито заседание на Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), ръководено от Димитър Димитров – 

член на ДКЕВР. 

 

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Михаил Димитров, Еленко 

Божков, Илиян Б. Илиев, Милена Миланова, Емилия Савева – главен секретар. 

Отсъстваха председателят на ДКЕВР Анжела Тонева и Илиян Хр. Илиев – платен 

годишен отпуск. 
 

На заседанието присъстваха М. Шошков – директор „РК-Природен газ”, Хр. Коцева 

– за директор дирекция ИАРП, П. Друмев - за директор дирекция „Правна” и експерти от 

ДКЕВР. 

Заседанието се отразяваше от представители на средствата за масова информация.  
 

Председателстващият Димитър Димитров откри заседанието и констатира, че не са 

налице правни пречки за провеждането му. 

 

„Булгартрансгаз” ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на 

ДКЕВР с изх.  № Е-15-45-13/09.08.2013 г. и изпраща представители. 

На заседанието се явиха:  

 г-н Кирил Темелков - изпълнителен директор 

 г-жа Боряна Брънгова – старши юрисконсулт 

 г-жа Елена Гоцева – отговорник по съответствията  

 г-н Владимир Малинов – началник управление „Правно” 
 

 На откритото заседание беше разгледан доклад на дирекции „РК-Природен газ”, 

ИАРО и „Правна” относно заявление, подадено от „Булгартрансгаз” ЕАД за сертифициране 

на независим преносен оператор. 

Докладът е приет с решение на ДКЕВР на закрито заседание по т. 2 от протокол 

№121/08.08.2013 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.  

 

М. Шошков – директор „РК-Природен газ”: 

Подадено е заявление от „Булгартрансгаз” ЕАД за сертифициране на независим 

преносен оператор. Проектът беше през м. април във връзка с Директива 2009/73/ЕО и 

Регламент (ЕО) № 715/2009, изменението на ЗЕ и други подзаконови нормативни актове. 

Изрично се изискваше да бъде сертифицирано дружеството. Процедурата е сравнително 

дълга. След съвместни работи достигнахме до някакви заключения. Изготвихме доклад, 
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който Комисията прие. Той съдържа всички необходими документи. След откритото 

заседание Комисията трябва да вземе решение, което да представи в ЕК за одобрение. 

 

Д. Димитров – член на ДКЕВР: 

Давам думата на представителите на „Булгартрансгаз” ЕАД да обосноват накратко 

без детайли нуждата от сертифициране, какво е направено и какво не. За мен и за 

Комисията нещата са ясни. Работната група си свърши работата, макар и при почти 

форсмажорни обстоятелства, тъй като процесът е изключително важен от гледна точка на 

изпълнение на определени Директиви и изисквания на Европейската комисия. 

 

К. Темелков: 

В доклада са видни многото документи и многото действия, които са предприети, за 

изпълнение на тези изисквания. В закона детайлно са разписани, в заявлението ясно сме 

представили какво сме направили в съответствие с изискванията на законодателството. 

Самата процедура за сертифициране като независим преносен оператор е необходима от 

Регламент (ЕО) № 715/2009 и за осигуряване на прозрачен и недискриминационен достъп 

до мрежите и най-вече това, че дружеството ни действа изцяло като независим оперотор, 

който предоставя на всички участници на пазара прозрочен и равнопоставен достъп до 

нашата мрежа. Какво беше направено, за да можем да стигнем до фазата да подадем 

заявление? За да подадем заявление, означава, че сме отговорили на всички изисквания, 

които и европейското законодателство, респективно ЗЕ, залагат като задължителни към нас, 

за да можем да осигурим тази прозрочност и равнопоставеност на ползвателите на нашата 

мрежа. Основно се изисква да има ясни правила на работа на дружеството и форми на 

управление, които осигуряват тази независимост. Всички правила по отношение на 

взаимоотоншенията с ползватели, по отношение на действие на персонала вътре в 

дружеството, по отношение на  взаимоотоншенията между националния преносен оператор 

и вертикално интегрираното предприятие са разработени, съгласувани, приети от органите 

на управление. Уставът на дружеството беше променен с оглед спазване на критериите за 

независимост, беше утвърдена и вече е в действие двустепенна форма на управление на 

нашето дружество. Разработени са още множество правила за ползване на газопреносната 

мрежа. Всички тези документи са част от нашето заявление за сертифициране, с което ясно 

показваме, че сме постигнали критериите за независимост на оператора. Сега го декларирам 

и устно, и публично, защото имаме увереност, че сме напълно в съответствие с 

изискванията. Следва процедурата да бъде потвърдена и от ЕК, след което да бъдем 

сертифицирани като оператори. Ние вече работим като такъв независим преносен оператор, 

въпросът е само в момента да бъде проверена цялата процедура и да бъде потвърдено това, 

че работим като такъв оператор. 

 

Д. Димитров – член на ДКЕВР: 

За това, какво свърши работната група, от това, което беше докладвано тук, смятам, 

че от формална, правна и всякаква гледна точка са постигнати необходимите параметри, за 

да се отговори на изискванията на националното и европейското законодателство. Намирам, 

че считано от 19.08, когато Комисията ще излезе с проект на решение, ще го представим в 

ЕС, след този четиримесечен срок ще имаме сертифициран национален преносен оператор. 

От наша гледна точка няма такава пречка, надявам е и от страна на Европейската комисия. 

 

Председателстващият запита членовете на Комисията имат ли въпроси към 

представителите на заявителя. 

 

   От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси към представителите на 

заявителя.  
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Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са изяснени 

пълно и всестранно и на основание чл. 44, ал. 2 и ал. 3 от Устройствения правилник на 

ДКЕВР и на нейната администрация,  
 

 

Р Е Ш И : 

 

 1. Насрочва закрито заседание на 19.08.2013 г. за приемане на проект на решение 

относно заявление, подадено от „Булгартрансгаз” ЕАД, за сертифициране на независим 

преносен оператор.  

 

 

Приложения: 

1. Уведомително писмо на ДКЕВР с изх. № Е-15-45-13/09.08.2013 г 

2. Пълен запис на откритото заседание на цифров носител. 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА ДКЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ: отсъства 
 

       

1........отсъства...........................                                (А.Тонева) 

 (Ил.Хр.Илиев) 

 

2. ................................................. 

 (М.Димитров) 

 

3. ................................................. 

 (Е.Божков) 

 

4. .................................................   ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (Д.Димитров)        ( Е.Савева) 

 

5. ................................................. 

 (М.Миланова) 

 

6. ................................................. 

 (Ил.Б. Илиев) 

 


