
   

   
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 

 

 

П Р О Т О К О Л 
 

София, 31.07.2019 г. 

 

от Обществено обсъждане 
 

на Мрежови кодекс за IGB, приложенията към него и 

Споразумение за пренос на газ 
 

 Днес, 31.07.2019 г. от 10:01 ч. в сградата на Комисията за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) се проведе обществено обсъждане на Комисията, в пълен 

състав, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов. 

 

На общественото обсъждане присъстваха членовете на Комисията Светла 

Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, 

Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица 

Тоткова (без право на глас). 

 

 На общественото обсъждане присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция 

„Правна“, А. Иванова -  директор  на дирекция „Природен газ“,  Р. Тахир – началник на 

отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“, М. Димитров – началник на отдел 

„Контрол и решаване на спорове – природен газ“ и експерти на КЕВР. 

 

Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, съгласно протокол от 

закрито заседание № 132/25.07.2019 г., т.2, за участие в общественото обсъждане на 

Мрежови кодекс за IGB, съгласно чл. 4.4., т. 1 от Окончателното съвместно решение на 

регулаторните органи на България и Гърция от 08.08.2018 г. са поканени заинтересовани 

лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови 

организации, енергийни предприятия и организации на потребители. 

Докладът относно заявление за одобряване на Мрежови кодекс за IGB, съгласно чл. 

4.4., т. 1 от Окончателното съвместно решение на регулаторните органи на България и 

Гърция от 08.08.2018 г. е изготвен от работна група в състав: Агапина Иванова, Елена 

Маринова, Ремзия Тахир, Мариана Сиркова, Милен Димитров, Пламен Кованджиев, 

Снежана Станкова, Виктория Джерманова, Михаела Андреева, Грета Дечева и Ваня 

Василева. 

 

С писмо на КЕВР с изх.  № Е-04-00-42/25.07.2019 г. като заинтересовани лица са 

поканени Министерство на енергетиката, Българска асоциация „Природен газ“, 

Българска газова асоциация, „Булгартрансгаз“ ЕАД, LINDEN ENERGY LLC,  

„Булгаргаз“ ЕАД, DEPA S.A., EDISON S.P.A., AZERBAIJAN GAS INTERNATIONAL 

B.V и „АЙ Си Джи Би“ АД. 

 

На общественото обсъждане присъстваха: 

 г-жа Бойка Минчева – старши експерт в дирекция „Проекти“ на БЕХ ЕАД; 

 г-жа Анжела Славова – главен юрисконсулт в „Булгаргаз“ ЕАД; 

 г-жа Венета Цветкова – директор на дирекция в Министерство на енергетиката; 

 г-жа Петя Иванова – главен специалист в „Булгартрансгаз“ ЕАД; 
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 г-жа Любомира Митева  – главен юрисконсулт в „Булгартрансгаз“ ЕАД; 

 г-н Фабио Сантамброджио – ръководител на отдел „Бизнес развитие“ в „Ай Си 

Джи Би“ АД.  

 

Българска асоциация „Природен газ“, Българска газова асоциация, LINDEN 

ENERGY LLC,  DEPA S.A., EDISON S.P.A. и AZERBAIJAN GAS INTERNATIONAL B.V 

не изпращат свои представители.  

 

Бойка Минчева – старши експерт в дирекция „Проекти“ на БЕХ ЕАД: 

Ние бяхме в качеството на акционер в проекта, взел участие в разработването на 

Мрежовия кодекс, при съобразяване с решението на регулаторните органи за изключения, 

приложимото европейско законодателство и добрите практики. Много се надяваме 

съгласуването на документа да приключи бързо и успешно, тъй като Договорът за пренос, 

Тарифният кодекс и Мрежовият кодекс са ключови за проекта.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Преминаваме към г-жа Анжела Славова, която е главен юрисконсулт в „Булгаргаз“ 

ЕАД. 

 

Анжела Славова – главен юрисконсулт в „Булгаргаз“ ЕАД: 

Както знаете, „Булгаргаз“ ЕАД е подписало Споразумението за предварително 

резервиране на капацитет и е предоставило корпоративна гаранция в този смисъл. В тази 

връзка ние бяхме дали едно предварително становище, когато течеше общественото 

обсъждане на Тарифния кодекс, но сега си запазваме правото, тъй като сме пряко 

заинтересовани от това, което Вие ще утвърдите, в 14-дневния срок да предоставим 

подробно писмено становище по предложения проект на Мрежови кодекс за IGB.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря, г-жо Славова. Давам думата на г-жа Венета Цветкова, която е директор 

на дирекция в Министерство на енергетиката. 

 

Венета Цветкова – директор на дирекция в Министерство на енергетиката: 

Проектът IGB има съществено значение за националния газов пазар, а също така от 

него се очаква принос за развитие на регионален пазар на природен газ. Днешното 

обществено обсъждане е пряко свързано с обсъждането на Тарифния кодекс преди 

няколко месеца. Този Тарифен кодекс е Приложение А към документа, който се обсъжда 

на Мрежовия кодекс, който е разработен в съответствие със съвместното решение на двата 

регулатора и приложимото европейско законодателство: регламентите за разпределение 

на капацитет, за балансиране, за управление на претоварвания и т.н. Забелязва се, че някои 

от приложенията, това е отбелязано и в доклада на Комисията, все още липсват. Разбирам, 

че работата по целия пакет върви от доста време и една година преди пускането в 

експлоатация трябва да е готова цялата документация и в този срок се очаква всичко вече 

да е представено. Изрично Ви казвам, че нямаме никакви принципни възражения. 

Подкрепям БЕХ за бързо утвърждаване, след като разбира се всичко е готово. 

 

Р. Осман: 

Прекъсвам Ви, г-н председател. Елементарното възпитание изисква да не изисквате 

бързо да се произнесе Комисията. Има процедури, по които Комисията се произнася. Има 

си ред.  

 

Венета Цветкова – директор на дирекция в Министерство на енергетиката: 

При спазване на реда… Разбира се.  
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Р. Осман: 

Извинявайте! Не е сериозно. Председателят не Ви обърна внимание, но аз Ви 

обръщам като юрист. Бъдете малко по-коректни. Има си срокове, има си процедури. Дали 

бързо, или бавно – процедурите го казват, а не Вие.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

И досега Комисията стриктно спазва процедурите, защото евентуалното тяхно 

неспазване означава обжалване пред съда с негативни последици за регулатора и не само 

за него. Сега преминавам към г-жа Петя Иванова - главен специалист в „Булгартрансгаз“ 

ЕАД. Думата може да вземе и Любомира Митева, която е главен юрисконсулт в 

„Булгартрансгаз“ ЕАД. 

 

Петя Иванова – главен специалист в „Булгартрансгаз“ ЕАД: 

От гледна точка на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в качеството му на оператор на 

действащата преносна система, смятаме, че на първо място, освен по процедура и 

изпълнение на сроковете, следва да бъдат разгледани внимателно и детайлно по същество 

тестовете. Смятаме, че следва да бъдат ясно разписани процедурите по първичното 

разпределение на капацитет, както ясно са разписани процедурите по вторично 

разпределение на капацитет, както и процедурите по управление на претоварването. 

Следва да бъде ясно разписано дали ще се спазват изискванията на регламента, 

установяващ мрежови кодекс за разпределение на капацитет – най-вече по отношение на 

използването на платформа в Стара Загора. Освен това смятаме, че процедурите по 

отношение на подаване на дневни заявки и коригиращи заявки следва да бъдат 

синхронизирани с изискванията на регламента за балансиране – по отношение на 

сроковете за подаване на заявки, коригиращи заявки и реда за мачкане на заявки с 

„Булгартрансгаз“, както и следва да бъде ясно разписано дали ще се ползват временни 

мерки по регламента за балансиране, тъй като има направени референции към чл. 45 и чл. 

46 от регламента, които предполагат използване на временни мерки. Ако бъдат 

използвани такива – да се разпише ясно и точно кои временни мерки ще бъдат използвани 

и в какъв срок.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Сега се обръщам към г-н Фабио Сантамброджио, който е от отдел „Бизнес 

развитие“ на компанията „Ай Си Джи Би“ АД. Г-н Сантамброджио, Вие чухте 

изказванията на участниците в общественото обсъждане. Желаете ли да вземете 

отношение? 

 

Фабио Сантамброджио – ръководител на отдел „Бизнес развитие“ в „Ай Си 

Джи Би“ АД: 

Бих искал да помоля за извинение, тъй като не успях да проследя всичко. 

Съжалявам, че не говоря български, но мисля, че съм разбрал в общи линии.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Обръщам се към представителите на работната група. Има ли нови факти и 

обстоятелства, които налагат промени, които да бъдат извършени в документите, които са 

представени? 

 

А. Иванова: 

След като беше разгледан доклада на работната група от Комисията и проектите 

бяха качени за обществено обсъждане, не са настъпили нови факти и обстоятелства към 

настоящия момент, които да бъдат отразени. Както знаете, одобряването на тези проекти е 

съвместно с гръцкия регулаторен орган и в съвместно решение. Заедно с гръцкия 

регулатор ние ще изготвим проект на решение за приемане на проектите, като ще се 
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съобразим с писмените становища, които очакваме да получим в срока на общественото 

обсъждане и ще ги отразим.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

От залата има ли други, които желаят да вземат отношение в рамките на 

общественото обсъждане? Не виждам. Колеги, обръщам се към Вас. Имате ли изказвания 

и въпроси? Не виждам. В такъв случай , преди да закрия общественото обсъждане, искам 

да направя две съобщения. Първо, в 14-дневен срок след общественото обсъждане всяко 

лице, което се чувства заинтересовано, може да депозира становище в Комисията за 

енергийно и водно регулиране. Отношение към становището ще бъде отразено в мотивите 

към окончателното решение. На второ място - Комисията за енергийно и водно 

регулиране, след като прие на закрито заседание тези документи, които днес са на 

обществено обсъждане, същите са на Портала за обществени консултации, където срокът 

за обществени консултации е едномесечен и изтича на 25.08.2019 г. След това работната 

група ще изготви окончателен текст на решение, който ще бъде представен на вниманието 

на Комисията за енергийно и водно регулиране за обсъждане и приемане. Тъй като двата 

регулатора, българският и гръцкият, излизат заедно със съгласувано между тях 

становище, за момента мога единствено да кажа, че датата, на която Комисията ще излезе 

с решение за закрито заседание, ще бъде съобщена допълнително след консултации с 

гръцкия регулатор. Благодаря на всички участници в общественото обсъждане!  
 

Приложение: 

1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-04-00-42/25.07.2019 г. до заинтересованите лица по смисъла 

на чл. 14, ал. 2 от ЗЕ относно провеждане на обществено обсъждане на 31.05.2019 г. от 10:00 часа. 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       

.................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 (С. Тодорова) 

 

................................................. 

 (Р. Осман) 

 

................................................. 

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

          Р. ТОТКОВА 

................................................. 

 (Г. Златев) 

 

................................................. 

 (Е. Харитонова) 

 

................................................. 

 (Д. Кочков) 

 

................................................. 

 (П. Трендафилова) 

 

Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 


