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КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, тел.:02 9359 613, факс: 02 988 87 82 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ ВТ-1 

от 07.05.2015 г. 

 

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
на закрито заседание, проведено на 07.05.2015 г., като разгледа заявление с вх.  

с вх. № Е-15-45-10 от 05.06.2014 г., подадено от „Булгартрансгаз” ЕАД относно одобряване на 

списък с важни точки от газопреносната система на газопреносния оператор, както и доклад 

с вх. № Е-Дк-119 от 09.04.2015 г., установи следното: 

 

В Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (с ново наименование Комисия за 

енергийно и водно регулиране, КЕВР, Комисията) е постъпило заявление с вх. № Е-15-45-10 от 

05.06.2014 г. от „Булгартрансгаз” ЕАД с искане за одобряване на списък с важни точки от 

газопреносната система на газопреносния оператор, за които да се оповестява публично 

информация за техническия, договорния и наличния капацитет, както и да бъде одобрено 

публикуването на информацията за трансгранична точка Русе/Гюргево да започне след пускането 

в експлоатация на междусистемната връзка „България - Румъния”. В тази връзка със Заповед № З-

Е-307 от 02.12.2014 г., изменена със Заповед № З-Е-27 от 24.01.2015 г. на Председателя на КЕВР е 

сформирана работна група, която да извърши анализ на данните и документите по преписката с 

оглед съответствието им с изискванията на Регламент (ЕО) № 715/2009 г. на Европейския 

парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до газопреносни мрежи за 

природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005 (Регламент (ЕО) № 715/2009 г.) 

Основните цели на Регламент (ЕО) № 715/2009 г. са: установяване на недискриминационни 

правила за условия за достъп до газопреносни системи, при отчитане на специалните 

характеристики на националните и регионалните пазари, с оглед обезпечаване на нормалното 

функциониране на вътрешния пазар на газ; установяване на недискриминационни правила за 

условия за достъп до съоръженията за втечнен природен газ и до съоръженията за съхранение, при 

отчитане на специалните характеристики на националните и регионалните пазари, както и 

улесняване появата на добре функциониращ и прозрачен пазар на едро с високо равнище на 

сигурност на доставките на газ и предоставяне на механизми за хармонизиране на правилата за 

достъп до мрежата при трансграничен обмен на газ. 

Един от основните механизми за постигане на целите на Регламент (ЕО) № 715/2009 г. са 

регламентираните в чл. 18 от същия изисквания за прозрачност по отношение на операторите на 

преносни системи. Част от тези изисквания е задължението на операторите за предоставяните 

услуги да оповестяват публично информация за техническия, договорения  и наличния капацитет 

в числово изражение за всички важни точки, включително входни и изходни, редовно и 

периодично по стандартизиран и удобен за ползване начин (чл. 18, т. 3 от Регламент (ЕО)  

№ 715/2009 г.). Важните точки от преносната система, за които трябва да се оповестява публично 

информация, се одобряват от регулаторния орган след консултация с ползвателите на мрежата (чл. 

18, т. 4 от Регламент (ЕО) № 715/2009 г.).   

Според т. 3.2.1. от Приложение № 1 към Регламент (ЕО) № 715/2009 г. с оглед изпълнение 

на изискванията за прозрачност при определянето на всички важни точки, същите следва да 

включват най-малко следното: 
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а) всички входни и изходни точки към и от дадена газопреносна мрежа, експлоатирана от 

определен оператор на преносна система, с изключение на тези изходни точки, които са свързани с 

единичен краен потребител, и също с изключение на тези входни точки, които са свързани пряко 

към добивна инсталация на единичен производител, която се намира в Европейския съюз; 

б) всички входни и изходни точки, свързващи балансовите зони на оператори на преносни 

системи; 

в) всички точки, свързващи мрежата на даден оператор на преносна система с терминал за 

втечнен природен газ, търговски газоразпределителни възли с физическо разпределение на газ 

(physical gas hubs), инсталации за съхранение и добив/производство на газ, освен ако тези 

производствени инсталации не са изключени съгласно буква а); 

г) всички точки, свързващи мрежата на даден оператор на преносна система с 

инфраструктура, необходима за предоставяне на спомагателни услуги съгласно определението в 

член 2, параграф 14 от Директива 2009/73/ЕО. 

Съгласно т. 3.2.2. от Приложение № 1 към Регламент (ЕО) № 715/2009 г., информацията за 

единични крайни потребители и за добивни инсталации, която не е включена в определението за 

важни точки, следва да се публикува в сумарен вид, поне по отношение на всяка балансова зона. 

Това сумирано представяне на единични крайни потребители и на производствени инсталации, 

изключени от определението за важни точки, се разглежда като една важна точка. 

 

„Булгартрансгаз” ЕАД посочва, че при изготвянето на предложения за одобряване списък с 

важни точки от газопреносната система е направило анализ на всички трансгранични точки 

(входни и изходни) от и към националната и транзитната газопреносна мрежа, както и на всички 

изходни точки към потребители в Република България, като този анализ е извършен въз основа на 

критериите по т. 3.2.1. към Регламент (ЕО) № 715/2009 г. Изготвеният от „Булгартрансгаз” ЕАД 

списък е публикуван на интернет страницата на дружеството на 02.04.2014 г., като на 

ползвателите на газопреносната мрежа е бил даден срок за мнения и препоръки до 17.04.2014 г. В 

рамките на обявения срок е получено становище само от „Булгаргаз” ЕАД, съдържащо 

предложение за предотвратяване разкриването на чувствителна търговска информация на 

изходните точки на газопреносната мрежа, както и предложение за поддържане на регистър на 

договорите за доставка. „Булгаргаз” ЕАД е направило и предложение за агрегираните точки да се 

оповестява публично информация само в случай, че са изпълнени условията: в агрегираната точка 

по разпределения им капацитет реално се извършват доставки за повече от един търговец, както и 

в агрегираната точка се извършват доставки за повече от двама клиенти.   

Относно направените от „Булгаргаз” ЕАД предложения, „Булгартрансгаз” ЕАД е приело, че 

същите не са относими към провежданата процедура за публични консултации за определяне на 

важните точки от газопреносната мрежа, тъй като не съдържат конкретно предложение за 

включване на важна точка в списъка. 

С писмо с изх. № Е-15-00-11 от 02.07.2014 г., КЕВР, в изпълнение на изискванията на  

чл. 18, т. 4 от Регламент (ЕО) № 715/2009 г. за провеждане на консултация с ползвателите на 

мрежата, е изискала становища относно предложения от „Булгартрансгаз” ЕАД проект на списък с 

важни точки от обществения доставчик на природен газ и от газоразпределителните и 

газоснабдителните дружества.  

В тази връзка в Комисията са постъпили становища от „Ситигаз България” ЕАД, „Камено-

газ” ЕООД, „Балкангаз-2000” АД, „Газинженеринг” ООД, „Черноморска технологична компания” 

АД, „Си Ен Джи Марица” ООД и „Карлово Газ” ООД с писма, съответно с вх. № Е-15-33-7 от 

07.07.2014 г., № Е-15-35-12 от 07.07.2014 г., № Е-15-28-10 от 09.07.2014 г., № Е-15-23-10 от 

10.07.2014 г., вх. № Е-15-24-19 от 10.07.2014 г., № Е-15-53-11 от 14.07.2014 г. и № Е-15-47-10 от 

06.08.2014 г., които не правят възражения по предложения списък с важни точки. 

 С писмо с вх. № Е-15-48-21 от 16.07.2014 г. „Овергаз Юг” АД предлага точките ГИС 

„Провадия”, ГРС „Плевен” и ГИС „Русе Изток” да бъдат добавени към списъка с важни точки, за 

да бъдат изпълнени изискванията на т. 3.2 от Приложение № 1 към Регламент (ЕО) № 715/2009 г., 
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според които в списъка задължително трябва да участват „всички входящи точки към мрежата, 

експлоатирана от оператора на преносната система”. 

 С писмо с вх. № Е-15-21-13 от 10.07.2014 г., „Примагаз” АД предлага „Булгартрансгаз” 

ЕАД да предостави допълнителна информация относно точките от списъка, съставляващи всички 

входящи точки към мрежата, експлоатирана от оператора на преносната система. 

С писмо с изх. № Е-15-45-10 от 14.08.2014 г., КЕВР е изискала становище от 

„Булгартрансгаз” ЕАД, във връзка с получените предложения от ползвателите на мрежата.  

С писмо вх. № Е-15-45-10 от 15.09.2014 г. „Булгартрансгаз” ЕАД е представило следното 

становище: 

1. По предложението на „Овергаз Юг” АД  

На основание т. 3.2.2. и т. 3.2.3. от Приложение № 1 към Регламент (ЕО) № 715/2009 г., 

като изходни точки на националната газопреносна мрежа, ГИС „Провадия” и ГРС „Плевен” са 

включени в агрегираната изходна точка за националната газопреносна мрежа. На основание 

определението за важни точки, формулирано в т. 3.2, б.а) от Приложение № 1 към Регламент (ЕО) 

№ 715/2009 г., от списъка с важни точки са изключени входната точка, свързваща националната 

газопреносна мрежа с добивната инсталация на единичен производител с наименование ГИС 

„Галата” (предишно наименование ГИС „Провадия“) и входната точка, свързваща националната 

газопреносна мрежа с добивната инсталация на единичен производител с наименование ГИС 

Плевен – ПДНГ. Изходната точка от националната газопреносна мрежа с наименование АГРС 

„Русе Изток“ е включена в агрегираната изходна точка за националната газопреносна мрежа. 
 

2. По предложението на „Примагаз” АД  

„Булгартрансгаз” ЕАД декларира, че на интернет страницата му редовно се публикува 

информация за всички входни точки.  

Съгласно измененията на Приложение № 1 към Регламент (ЕО) № 715/2009 г., от 

24.08.2012 г. изискуемата по т. 3.3 информация за всички важни точки, освен на интернет – 

страницата на операторите, следва да се публикува и на единична, обхващаща целия Европейски 

съюз централна платформа, установена от ENTSOG (Transparency Platform). 

 

С писмо с изх. № Е-15-45-10 от 02.12.2014 г. КЕВР е изискала допълнителни данни от 

„Булгартрансгаз” ЕАД. С писмо с вх. № Е-15-45-10 от 30.12.2014 г. „Булгартрансгаз” ЕАД е 

представило допълнителна информация и уточнения, както следва: 

В съответствие с критериите по т. 3.2. (Приложение № 1 към Регламент (ЕО) № 715/ 2009 г. 

в редакцията му от 10 ноември 2010 г.) „Булгартрансгаз” ЕАД е направило анализ на всички 

трансгранични точки (входни и изходни) от и към националната и транзитна газопреносна мрежа 

на „Булгартрансгаз” ЕАД, както и на всички изходни точки към потребители в Република 

България (107 от националната газопреносна мрежа и 8 от газопреносната мрежа за транзитен 

пренос), както следва: 

1. ГИС „Галата” (бивш ГИС „Провадия”) не следва да се разглежда като важна точка, тъй 

като е входна точка, която е свързана пряко към добивната инсталация на единичен производител, 

която се намира в ЕС (изключение по т. 3.2.1, б. а) от Приложение № 1 към Регламент (ЕО) № 715/ 

2009 г., редакция от 10 ноември 2010 г.); 

2. От списъка с важни точки следва да се изключат и всички изходни точки, свързани към 

единичен краен потребител (изключение по т. 3.2.1, б. а) от Приложение № 1 към Регламент (ЕО) 

№ 715/2009 г., редакция от 10 ноември 2010 г.); 

3. ГИС „Ихтиман”, която свързва националната газопреносна мрежа с газопреносната 

мрежа за транзитен пренос се определя като важна точка (входно/изходна), съгласно т. 3.2.1.,  

б. б) от Приложение № 1 към Регламент (ЕО) № 715/2009 г.; 

4. Всички трансгранични точки (входни/изходни), в т.ч. новата трансгранична точка 

„Русе/Гюргево”, свързващи мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД с мрежите на съседните 

газопреносни оператори, следва да бъдат определени като важни точки по смисъла на т. 3.2.1.,  
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б. а) от Приложение № 1 към Регламент (ЕО) № 715/2009 г. и за тях следва да се оповестява 

информация публично; 

5. ГИС „Чирен“, която свързва съоръжение за съхранение на природен газ (ПГХ Чирен) с 

националната газопреносна мрежа се определя като важна точка (входно/изходна), съгласно  

т. 3.2.1., б. в) от Приложение № 1 към Регламент (ЕО) № 715/2009 г.; 

6. Газопреносните мрежи на „Булгартрансгаз” ЕАД нямат входно-изходни точки, свързани 

с терминали за втечнен природен газ, търговски газоразпределителни възли с физическо 

разпределение на газ и с инфраструктура, необходима за предоставяне на спомагателни услуги; 

7. От списъка с важни точки са изключени точките, които свързват газопреносните мрежи 

на „Булгартрансгаз” ЕАД с газоразпределителните мрежи, тъй като има наличен твърд капацитет, 

но липсва договорно претоварване (наличният твърд капацитет не надвишава технически 

възможния) – изключение съгласно т. 3.2.3. от Приложение № 1 към Регламент (ЕО) №715/2009 г.; 

„Булгартрансгаз” ЕАД е посочило, че съгласно изискването по т. 3.2.2 от Приложение  

№ 1 към Регламент (ЕО) № 715/2009 г., редакция от 10 ноември 2010 г., информацията за добивни 

инсталации, които не са включени в определението за важни точки, на база изключението по  

т. 3.1.1, б. а), трябва да се публикува в сумарен вид по отношение на всяка балансова зона. В тази 

връзка в предложения за одобрение списък, преносният оператор е въвел две агрегирани точки, за 

които изискуемата информация да се публикува в сумарен вид, а именно: агрегирани изходи 

НГПМ – изходна агрегирана точка от националната газопреносна мрежа; агрегирани изходи 

ГПМТП – изходна агрегирана точка от газопреносната мрежа за транзитен пренос. 

Информацията, която ще се публикува за тези агрегирани точки, ще представя сумарно 

изискуемите данни за всички изходни точки от националната газопреносна мрежа, изключени от 

списъка с „важни точки”. 

С посоченото по-горе писмо, преносният оператор уведомява Комисията, че след 

представяне на заявление с вх. № Е-15-45-10 от 05.06.2014 г., е била въведена в експлоатация нова 

входна точка към националната газопреносна мрежа – ГИС „Долни Дъбник”, която е свързана 

пряко към добивна инсталация на единичен производител. Съгласно изключението по т. 3.2.1, б. а) 

от Приложение № 1 към Регламент (ЕО) № 715/2009 г., тази точка не се разглежда като важна 

точка. Съгласно изискването на т. 3.2.2. от Приложение № 1 към Регламент (ЕО) № 715/2009 г., 

информацията за добивни инсталации, изключени от определението за важни точки, се публикува 

в сумарен вид.  

В тази връзка, „Булгартрансгаз” ЕАД е представил актуализиран списък с включена нова 

агрегирана входна точка към националната газопреносна мрежа. Информацията, която ще се 

публикува за тази точка ще бъде в сумарен вид за двете входни точки от местен добив (ГИС 

„Галата” и ГИС „Долни Дъбник”). 

След проучване на постъпилите в КЕВР предложения от ползвателите на газопреносната 

мрежа и на допълнителната информация и становища в писмата на „Булгартрансгаз“ ЕАД за 

съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 715/2009 г., Комисията приема, че аргументите 

на газопреносния оператор са основателни.   

С оглед изложеното по-горе може да бъде направен извод, че представеният от 

„Булгартрансгаз” ЕАД списък с важни точки от газопреносната система, за които трябва да се 

оповестява публично информация, съответства на изискванията на т. 3.2. от Приложение № 1 към 

Регламент (ЕО) № 715/2009 г. По отношение на новата трансгранична точка Русе/Гюргево, която е 

важна точка по смисъла на т. 3.2.1, б. а) от Приложение № 1 към Регламент (ЕО) № 715/2009 г. 

публичното оповестяване на информация следва да започне след пускането в експлоатация на 

междусистемната връзка „България-Румъния”. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 18, т. 3 и т. 4 от Регламент (ЕО) № 715/ 

2009 г. на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп 

до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005 и чл. 13,  

ал. 3 от Закона за енергетиката, 
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КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 
 

 

1. Одобрява списък с важни точки от газопреносната система на „Булгартрансгаз“ 

ЕАД, приложение към настоящото решение. 

2. Указва на „Булгартрансгаз“ ЕАД да оповести публично списъка по т. 1 и 

информация за важните точки, като публикуването на информацията за трансгранична 

точка Русе/Гюргево да започне след пускането в експлоатация на междусистемната връзка 

„България - Румъния”. 
 

Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок пред 

Административен съд София - град.  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

        ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

       

      ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

        НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ  


