
  

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ У-4  

от 11.08.2016 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
на закрито заседание, проведено на 11.08.2016 г., като разгледа Доклад с вх. № Е-

Дк-253 от 08.08.2016 г. относно проект на Известие за участие във Фаза II: Покана към  

участниците във фаза „Заявления за интерес“ да изразят интерес в резервирането на 

капацитет в междусистемен газопровод IGB, ведно с приложенията към него, установи 

следното:  

 

В Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), ново наименование 

Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило Заявление с вх.           

№ Е-12-00-183 от 29.11.2012 г. за временно освобождаване по чл. 172г и чл. 172д от Закона за 

енергетиката (ЗЕ), респективно чл. 36 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския Парламент и 

на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ 

и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО (Директива 2009/73/ЕО), подадено от „Ай Си Джи Би“ 

АД – инвестиционно дружество, регистрирано по Търговския закон с ЕИК 201383265, за 

реализация на газова междусистемна връзка Гърция - България.  

На основание чл. 172г, ал. 3 от ЗЕ собственикът или операторът на голяма нова газова 

инфраструктура подава молба до Комисията за освобождаване на целия или на част от 

капацитета на новата инфраструктура, към която прилага правила за управление и 

разпределение на капацитета на новата инфраструктура, включващи:  

1. Изискване всички потенциални ползватели на инфраструктурата да бъдат поканени 

да изявят интерес при договарянето на капацитет преди извършване разпределението на 

капацитета на новата инфраструктура, включително за собствени нужди; 

2. Задължение в случай на претоварване неизползваният капацитет да бъде предлаган 

на пазара, а ползвателите на инфраструктурата да имат право да търгуват с договорения си 

капацитет. 

На основание чл. 172г, ал. 4 от ЗЕ при вземане на решение за освобождаване 

Комисията взема предвид резултатите от процедурата за разпределение на капацитет по ал. 

3, т. 1 за преценка на изпълнението на условията, посочени в ал. 2, т. 1, 2 и 5 на същия член 

и одобрява правилата и механизмите за управление и разпределяне на капацитета.  

С Решение № У-2 от 27.11.2015 г. на КЕВР и Решение № 438/2015 г. от 23.11.2015 г. 

на Гръцкия енергиен регулаторен орган РАЕ са одобрени Актуализирани указания за 

управление и разпределение на капацитет на междусистемна газова връзка (IGB 

INTERCONNECTOR) съгласно параграф 6 на чл. 36 от Директива 2009/73/ЕО на 

Европейския Парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на 

природен газ - Фаза I: Покана към заинтересованите страни да изразят интерес в 

резервирането на капацитет (Актуализирани указания). С Решение № У-3 от 10.12.2015 г. на 

КЕВР и Решение № 472/01.12.2015 г. на РАЕ е одобрен проект на Известие за участие във 

Фаза I Изразяване на интерес (декември 2015 г.) и неговите приложения. По искане на 

дружеството, с цел да се даде възможност за осигуряване на максимално участие от страна 

на заинтересованите страни в Пазарния тест за проекта IGB, крайният срок - 29.02.2016 г., за 
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подаване на заявления за изразяване на интерес за резервиране на капацитет е удължаван 

два пъти – до 31.03.2016 г. с Решение № У-1 от 26.02.2016 г. на КЕВР и Решение № 2 от 

25.02.2016 г. на РАЕ, и до 08.04.2016 г. с Решение № У-2 от 01.04.2016 г. на КЕВР и 

Решение № 50 от 31.03.2016 г на РАЕ. Пазарният тест е стартиран през декември 2015 г. и 

Фаза I е проведена в периода от 14 декември 2015 г. до 8 април 2016 г.  

В изпълнение на задължението по т. 7.1. от Актуализираните указания, „Ай Си Джи 

Би” АД е подало до двата национални регулаторни органа писмо с изх. № IV-10 от 

22.04.2016 г. (с вх. № Е-15-59-1 от 22.04.2016 г. на КЕВР), с доклад относно резултатите от 

първата фаза на Пазарния тест за проекта IGB. От него е видно, че във Фаза I е налице 

значително ниво на необвързващ интерес за капацитета в газопровод IGB. Видно е, че важна 

роля за нивото на интереса към договаряне на капацитет имат лицата, свързани с 

акционерите (заявеният от тях капацитет е за около ½ от Минималния капацитет на IGB), 

като същевременно, предвид разпоредбите на т. 3.5б от Актулизираните указания, е налице 

значително участие от трети страни. За първите 25 години от търговската дата на 

експлоатация, общият капацитет прав поток, за който е проявен интерес, е над Минималния 

капацитет на IGB, както е определено в Известието за Фаза I. 

Втората фаза на Пазарния тест (Bidding Phase) или Фазата на офериране за капацитет 

(Фаза II) следва да изясни кои участници са готови да се ангажират договорно и финансово, 

на база „пренасяй или плащай” в разпределението на наличния капацитет. Фаза II на Пазарния 

тест изисква подаване на оферти за капацитет, който се резервира на база наддаване от 

кандидатите, които са подали необвързващи оферти в предходната Фаза I. Резултатите от 

Фазата на офериране на капацитет са необходими преди „Ай Си Джи Би“ АД да може да 

продължи процедурата за освобождаване по чл. 36 на Директива 2009/73/ЕО и да осигури във 

финансово отношение изграждането и експлоатацията на газопровода. 

В изпълнение на процедурата за провеждане на Пазарния тест и условията на т. 3.5б и 

т. 3.7 от Актуализирани указания за управление и разпределение на капацитет на 

междусистемна газова връзка IGB, „Ай Си Джи Би“ АД е разработило проект на Указания за 

управление и разпределение на капацитет за междусистемен газопровод IGB за провеждане на 

Фаза II: Покана към участниците във фаза „Заявления за интерес“ да изразят интерес в 

резервирането на капацитет в междусистемен газопровод IGB (Указания). Този проект е 

представен в РАЕ и в КЕВР с писмо изх. № V-11 от 14.05.2016 г. (вх. № Е-15-59-1 от 

16.05.2016 г. на КЕВР). Указанията са одобрени с Решение № У-3 от 21.07.2016 г. на КЕВР и с 

Решение № 255/2016 от 28.07.2016 г. на РАЕ. 

С писмо с изх. № VII-01 от 04.07.2016 г. (вх. № Е-15-59-1 от 04.07.2016 г. на КЕВР) 

„Ай Си Джи Би“ АД е представило проект на Известие за провеждане на Фаза на офериране 

(Фаза II), ведно с приложения към него, като е отправило искане за одобряването му от 

двата енергийни регулаторни органи на България и Гърция.  

С писмо с изх. № VIII-03 от 01.08.2016 г. (вх. № Е-15-59-1 от 01.08.2016 г. на КЕВР) 

„Ай Си Джи Би“ АД е представило актуализиран проект на Известие за провеждане на Фаза 

на офериране, ведно с приложения към него (Анекси I-VI) и копие на Споразумение за 

конфиденциалност. Дружеството посочва, че документацията съдържа актуализация на част 

3 от проекта на Известие - „Процедура по Пазарен тест и график“, а останалата част от 

съдържанието на проекта, включително неговите приложения са без промяна спрямо 

представения проект на Известие с писмо изх. № VII-01 от 04.07.2016 г. 

Представеният проект на Известие за участие във Фаза на офериране и неговите 

приложения са обсъдени от експертите на двата регулаторни органа по отношение на 

следните въпроси: 

- удостоверяване на спазването на крайния срок на подаване на обвързваща оферта от 

участниците; 

- срок за даване на разяснения от „Ай Си Джи Би“ АД на поставени въпроси от 

участниците във фазата;  
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- подаване на формуляри, различни по форма от стандартния формуляр за гаранция за 

участие от компания майка и стандартния формуляр за гаранция по Споразумение за 

предварително разпределение на капацитет (СПРК) от компания майка;  

- срок за информиране от „Ай Си Джи Би“ АД на двата регулаторни органа при 

отстраняване на участник от Фазата на офериране; 

- процедура за обжалване и разглеждане на жалба от отстранен участник от Фазата на 

офериране; 

- отразяването върху тарифите на завишения преносен капацитет от датата на 

търговска експлоатация при увеличаване капацитета на газопровода IGB до Максималния 

капацитет на IGB.  

След направени коментари и поставени въпроси от експерти на двата регулаторни 

органа, с писмо с изх. № VIII-05 от 05.08.2016 г. (вх. № Е-15-59-1 от 05.08.2016 г. на КЕВР) 

„Ай Си Джи Би“ АД е представило окончателен вариант на проект на Известие за провеждане 

на Фаза на офериране в Пазарен тест за проекта IGB, включително Анекси I и III, чието 

съдържание отразява направените корекции вследствие бележките на РАЕ и КЕВР. 

Дружеството посочва, че останалата част от съдържанието на проекта на документация за 

фазата на обвързващи оферти за резервиране на капацитет остава без изменения спрямо 

представената с писмо изх. № VII-03 от 01.08.2016 г. 

Разработеният проект на Известие за участие във Фаза на офериране съдържа: 

1. Въведение; 

2. Част 1 – Участие във фазата на офериране - процедура и крайни срокове за подаване 

на обвързващи оферти; класиране на обвързващите оферти и предварително разпределение; 

тръжна гаранция и обезпечение по Споразумение за предварително разпределение на 

капацитет (СПРК); критерии и процедура за уведомяване при изключване от Фазата на 

офериране и процедура на обжалване; 

3. Част 2 – Данни и изчисление на тарифата - норма на възвращаемост на инвестирания 

капитал (ROIC); инфлационен индекс; необвързваща оценка на инвестиционните и 

експлоатационни разходи; индикативна нетна тарифа и тарифна структура; необвързваща 

оценка за датата на търговска експлоатация и датата на търговска експлоатация на увеличения 

капацитет; 

4. Част 3 – Процедура по Пазарния тест и график; 

5. Част 4 – Информация относно газопровода IGB – състояние на разработването на 

газопровода IGB и информация за връзките с гръцката и българската мрежи за природен газ и 

газопроводи на други трети страни;  

6. Част 5 – Декларация на „Ай Си Джи Би“ АД, че експлоатацията на газопровода IGB 

ще бъде в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския 

Парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно условията за достъп до газопреносни 

мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005.  

7. Приложения: 

I. Формуляр за гаранция за участие; 

II. Формуляр за гаранция за участие от компанията майка; 

III. Споразумение за предварително разпределение на капацитет; 

IV. Стандартен формуляр за гаранция по СПРК; 

V.  Стандартен формуляр за гаранция по СПРК от компания майка; 

VI. Формуляр за обвързваща оферта. 

Съгласно т. 3.4., параграф втори от Указанията, двата национални регулаторни органа 

следва да оценят и съвместно да решат относно Известието за Фаза на офериране в рамките на 

14 (четиринадесет) дни от подаването му от страна на „Ай Си Джи Би“ АД, с оглед 

гарантиране, че процедурите за извършването на Фазата на офериране, са отворени, 

недискриминационни и прозрачни и са в съответствие с Указанията за Фаза на офериране и с 

европейското и национално законодателство в страните.  
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След преглед на представените проекти на документи Комисията приема, че същите 

осигуряват възможност процедурите за провеждането на Фазата на офериране да са открити, 

недискриминационни и прозрачни, и в съответствие с Указанията, европейското и 

националното законодателство.  
 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 36, § 6 от Директива 2009/73/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за 

вътрешния пазар на природен газ, чл. 172г, ал. 3 и ал. 4 от Закона за енергетиката и член 

3, т. 3.4, параграф втори от Указания за управление и разпределение на капацитет в 

междусистемна връзка IGB, съгласно чл. 36, § 6 от Директива 2009/73/ЕО - Фаза ІI: 

Покана към участниците във фаза „Заявления за интерес“ да представят обвързващи 

оферти за резервиране на капацитет в междусистемен газопровод IGB 
 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Одобрява проект на Известие за участие във Фаза II: Покана към участниците 

във фаза „Заявления за интерес“ да изразят интерес в резервирането на капацитет в 

междусистемен газопровод IGB, ведно с приложенията към него, неразделна част от 

настоящото решение.  

2. На основание чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс „Ай Си Джи Би“ 

АД да бъде уведомено за взетото решение по т. 1.  

 

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

Административен съд София - град. 
 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 
 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:  

        Р. ТОТКОВА  


