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ПРОТОКОЛ
№ 134
София, 26.07.2018 година
Днес, 26.07.2018 г. от 10:02 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, ръководено от
председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Ремзи Осман, Александър
Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков и главният секретар
Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието 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. Трифонов – началник на отдел „Цени и лицензии:
електрически мрежи, търговия и пазари“, Р. Кишкин – и.д. началник на отдел „Контрол и
решаване на спорове – природен газ“, Б. Петракиева – началник на сектор
„Международна дейност“ и експерти на КЕВР.
Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма
други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което
протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад с вх. № Е-Дк-684 от 23.07.2018 г. относно Доклад до Агенцията за
сътрудничество на енергийните регулатори и Европейската комисия относно дейността на
Комисията за енергийно и водно регулиране във връзка с развитието на вътрешния пазар
на електроенергия и природен газ.
Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Агапина Иванова, Милен
Трифонов, Вера Георгиева, Величка Маринова, Петя Андонова, Благовест Балабанов,
Румяна Цветкова, Даниела Митрова, Ваня Василева, Радостина Методиева, Радослав
Райков, Ремзия Тахир, Ромен Кишкин, Виктория Джерманова, Веселин Тодоров, Мариана
Сиркова, Ралица Караконова, Борислава Петракиева, Ива Георгиева
2. Доклад с вх. № E-Дк-683от 23.07.2018 г. относно проверка по документи на
изпълнението на Решение № ПАМ-1 от 05.06.2018 г.на КЕВР.
Докладват: Милен Димитров и Пламен Кованджиев
По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-684 от 23.07.2018 г. относно
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

Доклад до Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори и Европейската
комисия относно дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране във
връзка с развитието на вътрешния пазар на електроенергия и природен газ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 26 от Закона за енергетиката (ЗЕ) Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) публикува годишен доклад за
дейността си, включително за резултатите от контрола за недопускане ограничаването и
нарушаването на конкуренцията на енергийните пазари и за тяхното ефективно
функциониране, като изпраща доклада до Агенцията за сътрудничество между
регулаторите на енергия (АСРЕ) и Европейската комисия (ЕК). Съгласно чл. 21, ал. 1, т.
24 от ЗЕ, Комисията предоставя на компетентните институции на Европейския съюз
информацията, предвидена в правото на Европейския съюз.
Съгласно чл. 37, ал. 1, б. „д“ от Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на
електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО (Директива 2009/72/ЕО) и чл. 41, ал.
1, б. „д“ от Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009
г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива
2003/55/ЕО (Директива 2009/73/ЕО), КЕВР има задължението да докладва ежегодно за
дейността си и изпълнението на задълженията си пред релевантните органи на държавите
членки, пред АСРЕ и ЕК.
В изпълнение на поставената задача на създадената със Заповед № З-Е-96 от
03.07.2018 г. на председателя на Комисията работна група, е изготвен проект на годишен
доклад до Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори и до Европейската
комисия относно дейността на КЕВР за 2017 г. във връзка с развитието на вътрешния
пазар на електроенергия и природен газ, в съответствие с чл. 37 от Директива 2009/72/ЕО
и чл. 41 от Директива 2009/73/ЕО. Структурата на доклада следва описаната структура в
цитираната заповед и е съгласувана със Съвета на европейските енергийни регулатори
(CEER).
Изказвания по т.1.:
Докладва М. Трифонов, който представи проекта на Доклад до Европейската
комисия в частта „Електроенергетика“. В сектор „Електроенергетика“ усилията на
Комисията за енергийно и водно регулиране през 2017 г. са съсредоточени върху
продължаване на започнатите през 2015 г. процеси на либерализация на
електроенергийния пазар, които са в съответствие с европейските политики и
законодателство в сектора. Първият етап от дейността на БНЕБ ЕАД – въвеждане на
сегмента пазар „ден-напред“, безспорно е успешен. Стартира търговията и по сегмента за
двустранни договори. Положени са усилия за промяна на подзаконовата нормативна
уредба за стартиране на пазара „в рамките на деня“ в Правилата за търговия. С промените
в Закона за енергетиката, които са подготвени в края на 2017 г., през 2018 г. всички
производители на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 4 MW и над 4
MW задължително предлагат произведената електроенергия на организирания борсов
пазар. С ценовите си решения през периода Комисията последователно е предлагала
балансиран подход при отчитане интересите на всички участници и не е допуснала резки
ценови изменения. Цените на електроенергията на регулирания пазар през 2017 г. на
практика са запазили своите равнища. За това свидетелства фактът, че за последните три
години те са увеличени с 2,5%. Сред основните промени са трансграничните въпроси,
които са се случили през 2017 г. В края на годината КЕВР е одобрила Правила за
координирано разпределяне на преносна способност на граница България – Македония.
Преди това разпределянето на преносната способност е било 50 на 50. Във връзка със
задължителното прилагане на хармонизираните правила за дългосрочно разпределение на
преносна способност съгласно Регламент (ЕС) от 2016 г. трите регулатора съвместно са
пискали от АСЕР да вземе решение и регионалният анекс е отложен от 01.01.2018 г. за
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01.01.2019 г. - с цел да се подготвят операторите за прилагането му. Относно пазарните
дялове и пазарната концентрация на пазара на дребно през 2017 г. Броят на активните
доставчици е 51, което дава възможност на клиентите да правят избор измежду повече
оферти. На пазарния сегмент само за битови клиенти активните доставчици са 35 броя.
Въпреки увеличаването на броя на доставчиците, все още голямата част от небитовите
клиенти са останали на регулиран пазар. Сред битовите клиенти броят на преминаване на
свободния пазар е пренебрежимо малък. Навлезлите участници на пазара все още са с
малки пазарни дялове. На пазара за небитови клиенти 5 доставчика имат пазарен дял над
5%. Между 1% и 5% имат 8 доставчика и 38 са под 1%. На пазара на битови клиенти
доставчиците с пазарен дял над 5% са 8 на брой, 7 броя са между 1% и 5%, а 20
доставчика имат пазарен дял под 1%. Въпреки протичащите процеси на либерализация,
все още трите доставчика на регулирания пазар са с господстващо положение. Относно
жалбите в сектор „Електроенергетика“. През 2017 г. в КЕВР са получени 1100 заявления.
От тях 970 са имали характер на жалби и за тях са образувани административни
производства. 103 от заявленията представляват писма с характер на уведомления,
становища и искания за указания. Наблюдава се запазване на тенденцията от миналите
години и броят на жалбите е най-голям при „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „ЧЕЗ
Електро България“ АД, следвани от „Енерго-Про Мрежи“ АД и „Електроразпределение
Юг“ ЕАД. Жалбите между търговските дружества за доставка на електрическа енергия са
11 броя и се отнасят до проблеми, които са свързани със смяната на доставчик. Срещу
ЕСО ЕАД са подадени 4 броя жалби, които са свързани с присъединяване на потребители
директно към преносната мрежа. Не са регистрирани жалби срещу НЕК ЕАД.
А. Иванова докладва по отношение на сектор „Природен газ“. Разгледани са найважните моменти, които са се случили в сектора през 2017 г. и които са продължение на
дейността на Комисията от предходните години във връзка с приемане на цялостната
необходима регулаторна рамка за създаване на либерализиран газов пазар и
диверсификация на газовите доставки. Отбелязано е, че от 01.10.2017 г. е стартирало
прилагането на входно-изходен тарифен модел. В тази връзка Комисията е утвърдила
необходими годишни приходи на „Булгартрансгаз“ ЕАД за първата година от
регулаторния период 2017 – 2019 г. След това дружеството е определило тарифна
структура и цените за достъп и пренос на природен газ за входни и изходни точки за
първия ценови период за газова година 2017 – 2018 г. Комисията е утвърдила разходна
компонента на цената на природния газ за балансиране за същата газова година. Във
връзка с изпълнение на изискванията на Регламент 715, Комисията е приела процедури за
определяне на претоварването в случай на договорно претоварване, които следва да се
прилагат от „Булгартрансгаз“ ЕАД. Посочено е, че продължава прилагането на режим на
временни мерки, които са одобрени на „Булгартрансгаз“ ЕАД в съответствие с
разпоредбите на Регламент 312 за установяване на мрежов кодекс за балансиране на
газопреносните мрежи. В общи линии това са основните промени, които са се случили
през 2017 г. За всички залегнали в доклада елементи и точки е направен анализ: на
отделяне и сертифициране, техническа експлоатация, мрежови тарифи. В точката относно
трансграничните въпроси е отделено специално внимание на сътрудничеството между
КЕВР и регулаторния орган на Гърция във връзка със заявлението на „Ай Си Джи Би“ за
освобождаване на задълженията по Директива 73 на проекта. Отбелязана е предприетата
от Комисията инициатива за двустранно сътрудничество между регулаторите на
Балканския полуостров. На следващо място са разгледани пазарите на едро и дребно,
участниците и разпределението на дяловете в тези пазари. За разлика от предишни
години, като допълнение е направена карата на България и на нея е отбелязана
газопреносната мрежа. Представена е и карта на газоразпределителните дружества –
тяхното разположение на територията на страната. Отбелязани са основните проекти,
които са от ключово значение за процеса на либерализация и диверсификация на
източниците и на маршрутите. Това са междусистемните газови връзки със съседните
държави. Отбелязано е разширението на газопреносната инфраструктура на
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„Булгартрансгаз“ ЕАД и проекта за изграждане на газов хъб „Балкан“. Отделено е
внимание на защитата на потребителите и е направено описание на жалбите, анализ на
техния предмет и разглеждането им от Комисията и газоразпределителните дружества.
Е. Харитонова каза, че иска да се обърне към М. Трифонов. Топлата вода не се
открива през 2015 г. Комисията съществува от 1999 г. с всичките си провали, но нещата не
започват от 2015 г. Затова в доклада не трябва да се фиксира 2015 г. Е. Харитонова
поясни, че се започва с тази година и затова обръща внимание на този въпрос. Второ - А.
Иванова правилно е докладвала за това, което се работи между балканските регулатори.
Нищо не е казано по въпроса (или поне не е докладвано) относно създаването на Форума.
Става въпрос за участието на електрическата енергия в цялата тази история. Това не е
свързано само с природния газ. Може да изглежда малко самоуверено, но водещ предмет е
електрическата енергия, а за това нищо не се казва. Истина е, че в момента връзките на
електроенергийната система със съседните страни (които подлежат на регулиране) са от
доста отдавна и някак се пропускат. Сега се говори за Стара Загора – Неа Санта. Има пет
проекта от общ интерес в областта на електроенергетиката. Нищо не се казва по тази
тема. В момента това е трети проект и Комисията има активно участие.
И. Иванов каза, че в доклада са посочени проектите от общ интерес и те са описани
от стр. 14 до стр. 16. Обърнато е специално внимание на „Марица изток“ – подстанция
„Неа Санта“.
Е. Харитонова обърна внимание, че преди това са одобрени два проекта - „Марица
изток“ – Бургас и Бургас – Добруджа.
И. Иванов отговори, че всичко е описано. Това не е защита на работната група, а
позоваване на фактите.
Е. Харитонова каза, че тези неща не са докладвани и затова е обърнала внимание.
М. Трифонов каза, че иска да отговори на Е. Харитонова относно изписването на
2015 г. Записано е, че нещата започват от 2015 г., защото работна група е имала предвид
не, че тогава започва самата либерализация (стартирането на борсата е от 2016 г.), а че
Правилата и подготовката са от 2015 г.
Е. Харитонова отговори, че първите Правила са от 2014 г. и след това те са
променяни.
М. Трифонов каза, че Правилата са сменени през месец декември.
Е. Харитонова каза, че Правилата са приети от предишната Комисия.
И. Иванов каза, че Правилата са променени през месец август 2015 г.
М. Трифонов допълни, че една от основните промени в тези Правила е прилагането
на стандартизирани товарови профили, което е дало основание за останалата част от
анализа относно пазарните дялове и движението на клиентите от регулиран към свободен
пазар – даването на право да си избират доставчик. Затова е записана 2015 г. – тогава е
стартирала пълната либерализация и има инструкция за смяна на доставчик.
И. Иванов каза, че промените на Правилата от месец август са позволили на
19.01.2016 г. да стартира енергийната борса.
М. Трифонов добави, че изчисляването на преносна способност е упоменато в
трансграничните въпроси като с частта за хармонизираните правила за предварително
разпределение. Дейността е била да се поиска за този период решението от АСЕР за
отлагане на прилагането.
И. Иванов каза, че докладът е изготвен много задълбочено. Вярно е, че стъпва
върху доклад, който е представен в края на месец март пред Народното събрание, но е с
други акценти, каквито се изискват от АСЕР – контролиране и мониторинг на дейността
на регулаторите в Европейския съюз. Записано е това, което е ново и показва развитието
на либерализацията на пазара.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 26 от Закона за
енергетиката, чл. 37, ал. 1, б. „д“ от Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и
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за отмяна на Директива 2003/54/ЕО и чл. 41, ал. 1, б. „д“ от Директива 2009/73/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за
вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО, и чл. 43, ал. 6 от
Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната
администрация,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-684 от 23.07.2018 г. относно Доклад до Агенцията
за сътрудничество на енергийните регулатори и Европейската комисия относно дейността
на Комисията за енергийно и водно регулиране във връзка с развитието на вътрешния
пазар на електроенергия и природен газ.
2. Приема годишен доклад до Агенцията за сътрудничество на енергийните
регулатори и до Европейската комисия относно дейността на Комисията за енергийно и
водно регулиране във връзка с развитието на вътрешния пазар на електроенергия и
природен газ, за 2017 г.
3. Докладът по т. 2 да бъде изпратен на Европейската комисия и на Агенцията за
сътрудничество на енергийните регулатори.
В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова,
Димитър Кочков.
Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Ремзи Осман – за,
Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за и Димитър Кочков
- за), от които три гласа (Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова) на
членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.2. Комисията разгледа доклад вх. № E-Дк-683от 23.07.2018 г. относно
проверка по документи на изпълнението на Решение № ПАМ-1 от 05.06.2018 г.на
КЕВР.
С Решение № ПАМ-1 от 05.06.2018 г. на Комисията за енергийно и водно
регулиране (Комисията, КЕВР), на основание чл. 23, т. 4, чл. 201, ал. 2, т. 1, б. „а“, предл. 2
и ал. 3, чл. 202, ал. 1 и чл. 203, ал. 1 и ал. 2 от Закона за Енергетиката във връзка с
Констативен протокол № 3 от 25.04.2018 г., КЕВР е дала на „Булгартрансгаз“ ЕАД
следното задължително писмено разпореждане:
1. В 14-дневен срок да предприеме действия и да извърши ново разпределение на
количествата природен газ за ползвателите „Овергаз Инк.“ АД и „Булгаргаз“ ЕАД, като
направи корекция на количествата, на основание чл. 22, ал. 9 от Правилата за търговия с
природен газ, в изходна точка АГРС Русе – Изток (С025Р01) за м. януари и м. февруари
2017 г. При новото разпределение „Булгартрансгаз“ ЕАД да използва последно
подадените от „Булгаргаз“ ЕАД и „Овергаз Инк.“ АД заявки, без да взема предвид размера
на разпределените им капацитети, предвид настъпилата обективна причина –
активирането на студен резерв за „Топлофикация - Русе“ ЕАД в периода от 06.01.2017 г.
до 01.02.2017 г.
2. В 7-дневен срок от изтичане на срока по т. 1 „Булгартрансгаз“ ЕАД да уведоми
Комисията, като представи доказателства за извършеното ново разпределение и
предприетите действия спрямо ползвателите „Овергаз Инк.“ АД и „Булгаргаз“ ЕАД.
С писмо с изх. № Е-15-57-51 от 06.06.2018 г. КЕВР е изпратила на „Булгартрансгаз“
ЕАД Решение № ПАМ-1 от 05.06.2018 г. Писмото е получено в „Булгартрансгаз“ ЕАД на
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на 08.06.2018 г., следователно 21-дневният срок, в който дружеството трябва да изпълни
решението и да уведоми Комисията, изтича на 29.06.2018 г. С писмо с изх. № 24-001891(2) от 29.06.2018 г. на „Булгартрансгаз“ ЕАД (вх. № Е-15-45-30 от 02.07.2018 г. на
КЕВР), дружеството е информирало за изпълнение на наложената с цитираното решение
принудителна административна мярка. Писмото е получено и по факс в КЕВР на
29.06.2018 г. Следователно „Булгартрансгаз“ ЕАД е спазило сроковете по т. 1 и т. 2 на
Решение № ПАМ-1 от 05.06.2018 г. на КЕВР.
Към писмо с вх. № Е-15-45-30 от 02.07.2018 г. на КЕВР, с което „Булгартрансгаз“
ЕАД е информирало Комисията за изпълнение на задължителното писмено разпореждане,
са приложени 2 бр. справки в табличен вид за разпределение на измерените количества по
ползватели на изходна точка АГРС Русе – Изток (С025Р01) в изпълнение на Решение №
ПАМ-1 от 05.06.2018 г. на КЕВР за м. януари и м. февруари 2017 г. Справките съдържат
колони със заявени дневни количества от „Булгаргаз“ ЕАД и „Овергаз Инк.“ АД в kWh и
н.куб.м, измерени дневни количества в н.куб.м. и разпределени дневни количества за
„Булгаргаз“ ЕАД и „Овергаз Инк.“ АД в н.куб.м. за всеки един от дните на м. януари и м.
февруари 2017 г. На последните редове са посочени сборовете на количествата за
съответния месец.
Съгласно извършеното ново разпределение, количествата природен газ за изходна
точка АГРС Русе – Изток (С025Р01) се променят, както следва:
За „Овергаз Инк.“ АД:
- за м. януари 2017 г. от (….) н.куб.м. се променят на (…) н.куб.м. (намаление с …);
- за м. февруари 2017 г. от (…) н.куб.м. се променят на (…) н.куб.м. (намаление с
(…) н.куб.м.).
За „Булгаргаз“ ЕАД:
- за м. януари 2017 г. от (…) н.куб.м. се променят на (….) н.куб.м. (увеличение с
(…1) н.куб.м.);
- за м. февруари 2017 г. от (…) н.куб.м. се променят на (…) н.куб.м. (увеличение с
(…) н.куб.м.).
В писмото на „Булгартрансгаз“ ЕАД е посочено, че дружеството е извършило анализ
на дневните заявки по ползватели и е установило, че в заявките на „Булгаргаз“ ЕАД се
наблюдават съществени флуктоации, при сравнително постоянното (високо) ниво на
измереното на изходната точка количество природен газ и същевременно констатно ниво
на заявки на другия ползвател на тази точка. Според „Булгартрансгаз“ ЕАД ясно се вижда,
че съществуват дни, в които има значително разминаване между дневните заявки и
измереното и потребено количество на изход. Така например, през м. януари 2017 г. това
са дните 13-16, 21-23 и 29, в които при заявени от „Булгаргаз“ ЕАД между (…) и (…) куб.
м. газ са измерени, съответно потребени на изход между (…) и (…) куб. м. газ. За м.
февруари 2017 г. за дните 01-08 и 12-13, в които при отбелязани като заявени от
„Булгаргаз“ ЕАД между (…) и (…) куб. м. газ са измерени, съответно потребени на изход
между (…) и (….) куб. м. газ. От анализа на преносния оператор става ясно, че в
останалите дни от периода заявките на „Булгаргаз“ ЕАД се доближават до измереното,
като в резултат разпределеното в съществена степен съответства на потребеното от
клиентите на отделните ползватели. Според „Булгартрансгаз“ ЕАД от извършения анализ
на заявките се потвърждава, че в посочените по-горе дати от дни от м. януари и м.
февруари 2017 г., съществува значително изкривяване на пропорцията, водещо и до
изкривяване на формално приложимия в този случай метод - пропорционално на заявките
съгласно чл. 22 от Правила за търговия с природен газ (ПТПГ). Според преносния
оператор макар и да не са ясни действителните причини за подобно поведение от страна
на „Булгаргаз“ ЕАД, безспорно са налице обективни обстоятелства, изразяващи се в
едновременното наличие на съществени колебания и необясними разлики между
отделните дневни заявки на ползвателя и същевременно, постоянно ниво на измерено
количество и потребление в тези дни. От анализа на „Булгартрансгаз“ ЕАД за „Овергаз
Инк.“ АД за изброените дни се разпределят допълнителни количества природен газ,
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вероятно без същите да са потребени от неговия краен клиент и които количества в пъти
надвишават консумацията на клиента на „Овергаз Инк.“ АД на този изход. В тази връзка
„Булгартрансгаз“ ЕАД предлага в дните, в които заявките на „Булгаргаз“ ЕАД
многократно се различават от измереното количество през съответния ден да бъдат
разглеждани като дни, в които липсва подадена от „Булгаргаз“ ЕАД заявка. Според
оператора на газопреносната мрежа, при разпределението на количествата следва да бъде
приложена по подразбиране последно подадената от „Булгаргаз“ ЕАД заявка, така както е
посочено и предвидено в Решение № ПАМ-1 от 05.06.2018 г. на КЕВР от деня,
предхождащ периодите и дните, в които липсват заявки на „Булгаргаз“ ЕАД. Според
„Булгартрансгаз“ ЕАД предварителните разчети при извършването на това разпределение
показват, че количествата за „Овергаз Инк.“ АД на изходна точка АГРС Русе- Изток ще
бъдат както следва:
За м. януари 2017 г. се променят от (…) куб. м. по сегашното ново разпределение на
(…) куб. м., за м. февруари 2017 г. се променят от (…) куб. м. по сегашното ново
разпределение на (…) куб. м. В този случай, разпределените за „Овергаз Инк.“ АД на
изходна точка АГРС Русе – Изток (С025Р01) за м. януари и м. февруари 2017 г., биха били
в размер на общо (…) куб. м. природен газ, при потребено от неговия клиент количество
общо на (…) куб. м. (съгласно заявеното от „Овергаз Инк.“ АД пред КЕВР и посочено в
Решение № ПАМ-1 от 05.06.2018 г.).
Към писмото „Булгартрансгаз“ ЕАД е приложило 2 бр. писма с изх. № БТГ-24-001891 и № БТГ-24-00-1892 от 19.06.2018 г., съответно до „Булгаргаз“ ЕАД и „Овергаз
Инк.“ АД, с които ги уведомява, че в изпълнение на Решение № ПАМ-1 от 05.06.2018 г. на
КЕВР, че е извършило ново разпределение на измерените количества природен газ между
ползвателите за изходна точка АГРС Русе – Изток (С025Р01) за м. януари и м. февруари
2017 г. В писмото до „Булгаргаз“ ЕАД, „Булгартрансгаз“ ЕАД посочва, че е приложило:
справка за измерените и разпределени коригирани количества на „Булгаргаз“ ЕАД за м.
януари и м. февруари 2017 г. на изходна точка АГРС Русе – Изток (С025Р01); коригирани
месечни протоколи на „Булгаргаз“ ЕАД за м. януари и м. февруари 2017 г.; дебитно
известие № 0000500936/15.06.2018 г. към фактура № 0000503053 от 27.02.2017 г. за
дължима такса пренос за м. януари 2017 г. по Договор 2692/29.12.2016 г.; дебитно
известие № 0000500939/15.06.2018 г. към фактура № 0000502132 от 27.02.2017 г. за
дължима такса пренос за м. февруари 2017 г. по Договор 2692/29.12.2016 г.; фактура за
заплащане на дисбаланс № 0000500940/15.06.2018 г. по Договор 2692/29.12.2016 г. за м.
януари и м. февруари 2017 г.
В писмото до „Овергаз Инк.“ АД, „Булгартрансгаз“ ЕАД посочва, че е приложило:
справка за измерените и разпределени коригирани количества на „Овергаз Инк.“ АД за м.
януари и м. февруари 2017 г. на изходна точка АГРС Русе – Изток (С025Р01); коригирани
месечни протоколи на „Овергаз Инк.“ АД за м. януари и м. февруари 2017 г.; кредитно
известие № 0000500934/15.06.2018 г. към фактура № 0000500812 от 16.01.2017 г. за
пренос на природен газ за м. януари 2017 г. по Договор 2690/29.12.2016 г.; кредитно
известие за заплащане на дисбаланс № 0000500935/15.06.2018 г. по фактура №
0000502136 от 27.02.2017 г. за м. януари 2017 г. по Договор 2690/29.12.2016 г.; кредитно
известие № 0000500937/15.06.2018 г. към фактура № 0000503051 от 23.02.2017 г. за
пренос на природен газ за м. февруари 2017 г. по Договор 2690/29.12.2016 г.; кредитно
известие за заплащане на дисбаланс № 0000500938/15.06.2018 г. към фактура №
0000500826 от 09.03.2017 г. за м. февруари 2017 г. по Договор 2690/29.12.2016 г.
В писмо с вх. № Е-15-45-30 от 02.07.2018 г. на „Булгартрансгаз“ ЕАД е посочено, че
предоставената информация е търговски чувствителна, която не следва да бъде
разгласявана, публикувана или представяна на трети лица, без получаване на съответното
съгласие.
С писмо с изх. № Е-15-01-3 от 08.06.2018 г. КЕВР е уведомила „Овергаз Инк.“ АД за
взетото Решение № ПАМ-1 от 05.06.2018 г. В КЕВР е получено писмо с вх. № Е-15-5717/25.06.2018 г. от „Овергаз Инк.“ АД. Дружеството счита, че направеното от
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„Булгартрансгаз“ ЕАД ново разпределение значително се отклонява от разпореденото от
КЕВР.
Предвид изложеното, след анализ на събраните в хода на административното
производство данни и доказателства по изпълнение на Решение № ПАМ-1 от 05.06.2018
г., се установи следното:
В представените от „Булгартрансгаз“ ЕАД справки за извършеното на ново
разпределение на количествата природен газ в изходна точка АГРС Русе – Изток
(С025Р01), операторът на газопреносната мрежа е използвал последно подадените заявки
на ползвателите, без да взима предвид размера на разпределените им капацитети.
„Булгартрансгаз“ ЕАД е извършило разпределението пропорционално на заявките за
всеки един ден през м. януари и м. февруари 2017 г. След извършеното ново
разпределение, сумарно за всички дни от двата месеца, количествата природен газ за
изходна точка АГРС Русе – Изток (С025Р01) се променят, както следва:
За „Овергаз Инк.“ АД:
- за м. януари 2017 г. от (…) н.куб.м. се променят на (…) н.куб.м. (намаление с ….
н.куб.м.);
- за м. февруари 2017 г. от (…) н.куб.м. се променят на (….) н.куб.м. (намалени с ….
н.куб.м.).
За „Булгаргаз“ ЕАД:
- за м. януари 2017 г. от (….) н.куб.м. се променят на (…) н.куб.м. (увеличение с …
н.куб.м.);
- за м. февруари 2017 г. от (….) н.куб.м. се променят на (…) н.куб.м. (увеличение с
…. н.куб.м.).
Предложеният от „Булгартрансгаз“ ЕАД друг метод на разпределение, не
съответства на действащите ПТПГ. В случай, че всички заинтересовани страни постигнат
съгласие за неговото прилагане и подпишат споразумение за това, „Булгартрансгаз“ ЕАД
следва да уведоми Комисията, като приложи относимите документи.
Предвид гореизложеното, от извършения на основание чл. 76, ал. 2 от Закона за
енергетиката последващ контрол по изпълнение на Решение № ПАМ-1 от 05.06.2018 г. на
КЕВР, се установи, че „Булгартрансгаз“ ЕАД е изпълнило напълно и в срок даденото му
разпореждане, като е извършило ново разпределение на количествата, на основание чл.
22, ал. 9 от ПТПГ, в изходна точка АГРС Русе – Изток (С025Р01) за м. януари и м.
февруари 2017 г. При новото разпределение „Булгартрансгаз“ ЕАД е използвало последно
подадените от ползвателите на изходната точка на газопреносната мрежа „Булгаргаз“ ЕАД
и „Овергаз Инк.“ АД заявки, без да взема предвид размера на разпределените им
капацитети, предвид настъпилата обективна причина – активирането на студен резерв за
„Топлофикация - Русе“ ЕАД.
Видно от посоченото по-горе, „Булгартрансгаз“ ЕАД е извършило разпределението,
като е спазило даденото разпореждане и е изпълнило Решение № ПАМ-1 от 05.06.2018 г.
на КЕВР.
Изказвания по т.2.:
Докладва М. Димитров. Целта на доклада е да запознае Комисията с изпълнението
на „Булгартрансгаз“ ЕАД на Решение № ПАМ-1 от 05.06.2018 г. на КЕВР. С това решение
Комисията е разпоредила на дружеството изпълнение на следното задължително писмено
разпореждане:
1. В 14-дневен срок да предприеме действия и да извърши ново разпределение на
количествата природен газ за ползвателите „Овергаз Инк.“ АД и „Булгаргаз“ ЕАД, като
направи корекция на количествата, на основание чл. 22, ал. 9 от Правилата за търговия с
природен газ, в изходна точка АГРС Русе – Изток за м. януари и м. февруари 2017 г. При
новото разпределение „Булгартрансгаз“ ЕАД да използва последно подадените от
„Булгаргаз“ ЕАД и „Овергаз Инк.“ АД заявки, без да взема предвид размера на
разпределените им капацитети, предвид настъпилата обективна причина – активирането
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на студен резерв за „Топлофикация - Русе“ ЕАД в периода от 06.01.2017 г. до 01.02.2017 г.
2. В 7-дневен срок от изтичане на срока по т. 1 „Булгартрансгаз“ ЕАД да уведоми
Комисията, като представи доказателства за извършеното ново разпределение и
предприетите действия спрямо ползвателите „Овергаз Инк.“ АД и „Булгаргаз“ ЕАД.
С писмо до КЕВР „Булгартрансгаз“ ЕАД е информирало Комисията за изпълнение
на задължителното писмено разпореждане. Към писмото са приложени съответните
документи, които доказват изпълнението на задължителното предписание. След анализ на
представената от „Булгартрансгаз“ ЕАД информация, работната група е установила, че
дружеството е спазило предписанията на Комисията и е извършило разпределението,
както е указано в Решение № ПАМ -1. „Булгартрансгаз“ ЕАД е спазило и дадените
срокове в решението. Извършено е ново разпределение за изходна точка АГРС Русе –
Изток за месеците януари и февруари 2017 г. Предвид гореизложеното и на основание чл.
76 ал. 2 от Закона за енергетиката, работната група предлага на Комисията да вземе
решение, с което да приеме настоящия доклад относно проверка на изпълнението на
Решение № ПАМ-1 от 05.06.2018 г.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 76 ал. 2 от Закона за енергетиката,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Приема доклад относно проверка по документи на изпълнението на Решение №
ПАМ-1 от 05.06.2018 г. на КЕВР.
В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова,
Димитър Кочков.
Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Ремзи Осман – за,
Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за и Димитър Кочков
- за), от които три гласа (Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова) на
членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
А. Иванова каза, че работната група ще изпрати писмо до „Булгартрансгаз“ ЕАД
за резултатите от извършената проверка относно Решение № ПАМ-1. Ще бъде
изпратено писмо и до „Овергаз Мрежи“ АД, за да бъде информирано за същите
резултати.
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1. както следва:
1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-684 от 23.07.2018 г. относно Доклад до Агенцията
за сътрудничество на енергийните регулатори и Европейската комисия относно дейността
на Комисията за енергийно и водно регулиране във връзка с развитието на вътрешния
пазар на електроенергия и природен газ.
2. Приема годишен доклад до Агенцията за сътрудничество на енергийните
регулатори и до Европейската комисия относно дейността на Комисията за енергийно и
водно регулиране във връзка с развитието на вътрешния пазар на електроенергия и
природен газ, за 2017 г.
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3. Докладът по т. 2 да бъде изпратен на Европейската комисия и на Агенцията за
сътрудничество на енергийните регулатори.
По т.2. както следва:
1. Приема доклад относно проверка по документи на изпълнението на Решение №
ПАМ-1 от 05.06.2018 г.на КЕВР.
Приложения:
1. Доклад с вх. № Е-Дк-684 от 23.07.2018 г. относно Доклад до Агенцията за
сътрудничество на енергийните регулатори и Европейската комисия относно дейността на
Комисията за енергийно и водно регулиране във връзка с развитието на вътрешния пазар
на електроенергия и природен газ.
2. Доклад вх. № E-Дк-683от 23.07.2018 г. относно проверка по документи на
изпълнението на Решение № ПАМ-1 от 05.06.2018 г.на КЕВР.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(Р. Осман)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(Г. Златев)
.................................................
(Е. Харитонова)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Д. Кочков)
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