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Вх. № .......................... /.................. 2022 г. 

 

ДО 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА  

ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

ДОКЛАД 
от 

дирекция „Природен газ”  

 

 

Относно: актуализация на списък с важни точки от газопреносната система на 

„Булгартрансгаз” ЕАД 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило 

заявление с вх. № Е-15-45-1032 от 23.08.2022 г. от „Булгартрансгаз” ЕАД, с искане за 

одобряване на проект на актуализиран списък с важни точки от газопреносната система, за 

които да се прилагат насоките за прозрачност и публикуват данните, посочени в параграф 3 

от приложение № I на Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 

13 юли 2009 година (Регламент (ЕО) № 715/2009). 

След преглед и анализ на постъпилото заявление, се установи следното: 

С Решение № ВТ-1 от 07.05.2015 г. КЕВР е одобрила списък с важни точки от 

газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Списъкът с важни точки е актуализиран с 

последващи решения на Комисията: Решение № ВТ-1 от 29.03.2018 г., Решение № ВТ-1 от 

13.02.2020 г. и Решение № ВТ-1 от 29.09.2021 г.  

Основните цели на Регламент (ЕО) № 715/2009 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 

са регламентираните в член 18 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 (член 18, 

параграф 3 от Регламент (ЕО) № 715/2009 г.). Насоки във връзка с изпълнението на горните 

задължения са установени в параграф 3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2009 със 
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съдържание съгласно Решение на Комисията от 10 ноември 2010 г. за изменение на глава 3 

от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета 

относно условията за достъп до преносни мрежи за природен газ.  

Съгласно член 18, параграф 4 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. Според т. 3.2.1. от 

приложение № I към Регламент (ЕО) № 715/2009, с оглед изпълнение на изискванията за 

прозрачност при определянето на всички важни точки, същите следва да включват най-малко 

следното: 

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. 

 

Със заявление с вх. № Е-15-45-1032 от 23.08.2022 г. „Булгартрансгаз” ЕАД е 

отправило искане КЕВР да одобри приложения проект на актуализиран списък с важни 

точки от газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД с добавени две нови точки: Стара 

Загора и Калотина/Димитровград.  

Във връзка с пускане в експлоатация на точката за междусистемно свързване между 

„Булгартрансгаз“ ЕАД и „Ай Си Джи Би“ АД, както и с изграждане на инфраструктура за 

свързване на газопреносните мрежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД и SRBIJAGAS, предложенията  

на дружеството за актуализация на списъка с важните точки са, както следва: 

1. Добавяне на нова входно-изходна точка на междусистемно свързване – Стара 

Загора, EIC 58Z-IP-00034-STZ.  

Точката на междусистемно свързване представлява входно-изходна точка, която 

свързва газопреносните инфраструктури (балансови зони) на „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Ай 

Си Джи Би“ АД. В тази връзка, заявителят счита, че точката Стара Загора попада в обхвата 

на дефиницията на параграф 3.2.1. (а и б) и представлява важна точка по смисъла на 

приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2009. Прилагането на изискванията за прозрачност 

и публикуването на информация за точката следва да стартират след пускането в 

експлоатация на междусистемната връзка между мрежите на „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Ай 

Си Джи Би“ АД. 

2. Добавяне на нова входно-изходна точка на междусистемно свързване – 

Калотина/Димитровград EIC 58Z-000000012-KD.  

Точката на междусистемно свързване ще бъде входно-изходна точка на входно-

изходната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД, свързваща газопреносните инфраструктури 

(балансови зони) на Република България с тази на SRBIJAGAS в Република Сърбия. В тази 

връзка точката Калотина/Димитровград попада в обхвата на дефиницията на параграф 3.2.1. 

(а и б) и представлява важна точка по смисъла на приложение I към Регламент (ЕО) № 

715/2009. Началото на търговската експлоатация на точката е планиран за последното 

тримесечие на 2023 г. Прилагането на изискванията за прозрачност и публикуването на 

информация за точката следва да стартира след пускането в експлоатация на 
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междусистемната връзка между мрежите на „Булгартрансгаз“ ЕАД и SRBIJAGAS 

(Република Сърбия). 

 Дружеството е приложило актуализиран списък с важни точки от газопреносната 

система на „Булгартрансгаз“ ЕАД, допълнен с новите две предложения.  

Съгласно чл. 18, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 715/2009, важните точки от 

преносната система, за които трябва да се оповестява публично информация, се одобряват от 

компетентните органи след консултация с ползвателите на мрежата. В изпълнение на 

посоченото изискване, следва да бъде проведено обществено обсъждане във връзка с 

предложения за одобрение актуализиран списък с важни точки от газопреносната система на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 18, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 

715/2009 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, чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 43, ал. 1 и ал. 6, и чл. 49, ал. 1, т. 3 от 

Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната 

администрация, предлагаме Комисията да обсъди и вземе следните  

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да определи дата, час и място за провеждане на обществено обсъждане на 

доклада и на проекта на актуализиран списък с важни точки от газопреносната 

система на „Булгартрансгаз“ ЕАД, представен със заявление с вх. № Е-15-45-1032 от 

23.08.2022 г., които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията, като 

се осигури и възможност за дистанционно участие. 

3. Да покани, чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, за участие в 

общественото обсъждане на проекта на актуализиран списък с важни точки от 

газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД заинтересованите лица - ползватели 

на мрежата; като се осигури и възможност за дистанционно участие. 

4. Да определи 14-дневен срок за предоставяне на становища.  

 

Приложение: Проект на актуализиран списък с важни точки от газопреносната 

система на „Булгартрансгаз“ ЕАД, по смисъла на т. 3.2. от приложение  

№ I към Регламент (ЕО) № 715/2009.  

 

 


