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П Р О Т О К О Л 
 

София, 06.12.2018 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 5 ноември 2013 г. 

за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи 

 

 Днес, 06.12.2018 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 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. Кишкин – началник на 

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

 

Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, съгласно решение на КЕВР 

по Протокол № 230/27.11.2018 г., т.4, за участие в общественото обсъждане на проект на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 5 ноември 2013 г. за 

присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи са поканени 

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

органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на 

потребители. Проектът на решение е изготвен от работна група в състав: Агапина 

Иванова, Елена Маринова, Ромен Кишкин, Пламен Кованджиев, Милен Димитров, 

Мариана Сиркова, Ваня Василева, Емилия Тренева. 

 

С писмо на КЕВР с изх. № Е-15-00-9/27.11.2018 г. като заинтересовани лица са 

поканени „Булгартрансгаз“ ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД, Българска асоциация Природен 

газ, Българска газова асоциация, Българска федерация на индустриалните 

енергийни консуматори, „Камено – Газ“ ЕООД, „Примагаз“ АД, „Каварна газ“ ООД, 

„Газинженеринг“ ООД, „Балкангаз 2000“ АД, „Добруджа газ“ АД, „Кнежа газ“ ООД, 

„Костинбродгаз“ ООД, „Свиленград-газ“ АД, „Газо-енергийно дружество Елин 

Пелин“ ЕООД, „Тецеко“ ЕООД, „Райков сервиз“ ООД, „Газтрейд Сливен“ ЕООД, 

„Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД, „Консорциум Троян Газ“ АД. 
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 На общественото обсъждане присъстваха: 

 г-жа Боряна Брънгова – старши юрисконсулт на „Булгартрансгаз“ ЕАД; 

 г-н Данаил Диков – ръководител сектор „Ценообразуване“ в „Булгартрансгаз“ 

ЕАД. 

 

„Булгаргаз“ ЕАД, Българска асоциация Природен газ, Българска газова асоциация, 

Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори, „Камено – Газ“ ЕООД, 

„Примагаз“ АД, „Каварна газ“ ООД, „Газинженеринг“ ООД, „Балкангаз 2000“ АД, 

„Добруджа газ“ АД, „Кнежа газ“ ООД, „Костинбродгаз“ ООД, „Свиленград-газ“ АД, 

„Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД, „Тецеко“ ЕООД, „Райков сервиз“ ООД, 

„Газтрейд Сливен“ ЕООД, „Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД и „Консорциум Троян 

Газ“ АД не изпращат свои представители. 

 

Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масова 

информация. 

 

Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри общественото обсъждане и даде 

думата за изказвания. 

 

Боряна Брънгова – старши юрисконсулт на „Булгартрансгаз“ ЕАД:  

„Булгартрансгаз“ ЕАД се запозна с предложенията за изменение на Наредба № 4. В 

срок сме дали свои предложения за изменение. Запознахме се с доклада на работната 

група. Повечето от нашите предложения са приети. Ще се възползваме от правото в срока 

да дадем и писмени бележки. Тук искам да обърна внимание на два въпроса от проекта за 

изменение на Наредба № 4. Първо, виждаме, че се предлага от чл. 1, т. 1 да отпадне буква 

а, т. е. отпадане от Наредбата на условията за присъединяване на други оператори на 

газопреносни мрежи. Считаме, че това ще създаде несигурност и е напълно необосновано 

отпадането на този вид присъединявания от реда на Наредбата. По този начин се 

нарушават интересите на оператора. Знаете, че по реда на Наредбата операторът определя 

техническите условия и точките на присъединяване, съобразявайки се с техническите 

условия, безопасността и експлоатационните характеристики на газопреносната мрежа. С 

отпадането от приложното поле на Наредбата се създава една несигурност и затрудняване 

на оператора при определяне на техническите условия. Ще дадем в писмен вид бележки, 

по-подробни обяснения и аргументи защо сме против това да не бъде в Наредбата. Ще 

дадем и редакция за промяна на текста от буква а, но не и за неговото цялостно отпадане. 

Също бих обърнала внимание и на изменението на предложения нов текст на ал. 4 в чл. 4. 

Според нас тук трябва да отпадне условието другият оператор на мрежа да е дал писмен 

мотивиран отказ по чл. 6, ал. 1 и съответно чл. 30, ал. 1. В ал. 4 се имат предвид случаите, 

когато клиент, който вече е присъединен към друга мрежа, подава искане за 

присъединяване към друг оператор. Съгласни сме с предложената редакция това да става 

в случаите на разширение, реконструкция и рехабилитация на присъединявания обект, 

когато това води до промяна на условията или изходните данни на присъединявания 

обект. Дотук редакцията е правилна и целесъобразна. Считаме, че в този случай този 

оператор трябва да даде писмено мотивирано становище, че не може да осигури тези 

условия и изходни данни, а не да дава отказ по чл. 6, ал. 1, в който са описани съвсем 

други хипотези. Това също ще го обясним подробно в писменото становище.  

 

Данаил Диков – ръководител сектор „Ценообразуване“ в „Булгартрансгаз“ 

ЕАД: 

Аз нямам какво да добавя. Това е нашето мнение. Има дребни редакционни 

корекции, които ще предложим в писменото си становище.  
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Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Диков. Вие знаете и имате опит. Четиринадесетдневен е срокът 

за представяне на писмени становища. Г-жа Брънгова всъщност изложи двата основни 

проблема. Знаете, че може и всякакъв друг коментар да направите. Обръщам се към 

залата. Има ли други желаещи да вземат думата в рамките на общественото обсъждане? 

Не виждам. Работната група? Заповядайте, г-жо Иванова.   

 

А. Иванова: 

По отношение на това, което изложиха колегите от „Булгартрансгаз“ ЕАД. Аз бих 

искала да обърна внимание, че предметът на Наредбата, съгласно изричната делегация на 

Закона за енергетиката, предвижда да бъде уредена процедурата по присъединяване към 

газопреносна мрежа на клиенти и газоразпределителни мрежи. Законът за енергетиката не 

предвижда изрично уреждане на процедурата по присъединяване на една газопреносна 

мрежа към друга газопреносна мрежа, което всъщност се отразява в този чл. 1, в 

цитираната от г-жа Брънгова точка. Поради тази причина и с оглед съобразяване с 

разпоредбата на закона, ние предлагаме отпадане на тази възможност. В същото време 

имаме предвид, че има Регламент 703 на ЕС, който урежда условията за междусистемно 

свързване на две съседни преносни системи. В този Регламент са посочени част от 

условията, които могат да залегнат в това споразумение, но те не са изчерпателни. В едно 

такова споразумение всички условия, които касаят присъединяването, могат да бъдат 

уредени в него. По отношение на въпроса за чл. 4, ал. 4 – за изричния мотивиран отказ от 

страна на оператор, който вече е присъединил клиенти, който вече иска да бъде 

присъединен към друг оператор. Считаме, че е обосновано да се изиска писмен мотивиран 

отказ, тъй като този клиент вече е упражнил правото си на присъединяване и трябва да 

има налице специални причини и условия, които да налагат неговото преминаване към 

друг оператор. За всичко това ние ще изчакаме писмените становища на „Булгартрансгаз“ 

ЕАД, за да разгледаме внимателно техните аргументи и да ги осмислим в окончателния 

вариант на предложението на работната група.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-жо Иванова. 

 

Боряна Брънгова – старши юрисконсулт на „Булгартрансгаз“ ЕАД:  

Само да обърна внимание. Мисля, че става въпрос за едно неразбиране на 

Регламент 703 на Европейската комисия, където са уредени изискванията, които трябва да 

включва едно споразумение за междусистемно свързване. Това в Регламент 703 е относно 

оперативна съвместимост. Тези споразумения се сключват, когато мрежите са налице, 

изградени са, има фактическа връзка между тях и в това споразумение се урежда 

оперативната съвместимост и обмен да данни между двата съседни оператора. В това 

споразумение не се уреждат условията на присъединяване на един бъдещ оператор към 

един съществуващ оператор. Съвсем друго е приложното поле на Регламент 703 и на 

споразумението за междусистемно свързване, което е уредно по реда на този Регламент. 

Предполагам, че това неразбиране идва от факта, че в буква а на Наредбата № 4 също се 

говори за споразумения за междусистемно свързване. Обръщам внимание, че тази 

редакция споразумение за междусистемно свързване е в Наредбата от 2013 г., а 

Регламентът на Европейската комисия бе приет по-късно. Просто стана едно съвпадение 

между двата документа: споразумение за междусистемна свързаност по Регламента и това 

споразумение, което се има предвид по Наредба № 4. Затова ние ще дадем редакция на 

буква а, в която да отпадне споразумение за междусистемна свързаност. Няма никаква 

пречка условията на присъединяване на бъдещ оператор, на интерконектор към 

съществуващия национален газопреносен оператор да се извършва по реда на Наредбата с 
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договор за присъединяване. Споразумение за междусистемна свързаност се сключва на 

следващ етап, когато връзката е готова, газ тече и двата оператора трябва да осигурят 

оперативна съвместимост и обмен на данни, за да има безпрепятствен и синхронизиран 

пренос на природен газ между двата оператора. Това е съвсем друго споразумение.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-жо Брънгова. След становището, което беше изразено и от 

работната група, Вие още по-обстойно ще развиете своите възражения в становището, 

което ще представите. Сега се обръщам към колегите от Комисията. Колеги, имате ли 

въпроси и изказвания в рамките на общественото обсъждане? Не виждам. Преди да закрия 

общественото обсъждане отново напомням, че не само „Булгартрансгаз“ ЕАД, но и всяко 

дружество и лице може да подаде в 14-дневен срок становище до Комисията. Искам да 

обявя, че закритото заседание, на което Комисията ще се произнесе с решение, ще се 

проведе на 17.01.2019 г. от 10:00 часа. След това ще се направи необходимото за 

публикуването на Наредбата, за да влезе тя в сила.  

 

След като установи, че няма други изказвания, доц. д-р Иван Н. Иванов благодари 

още веднъж на присъстващите и закри общественото обсъждане, като напомни за 14-

дневния срок, в който могат да се представят в Комисията предложения по разглеждания 

проект на решение. 

На 17.01.2019 г. от 10:00 ч. ще се проведе закритото заседание за приемане на 

решение относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 5 

ноември 2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи. 

 
Приложение:  

1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-15-00-9 /27.11. 2018 г. до заинтересованите лица.  

 

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) 


