ПРОТОКОЛ
София, 23.01.2020 г.
от Обществено обсъждане
на доклад относно актуализация на списък с важни точки от газопреносната
система на „Булгартрансгаз” ЕАД и проект на актуализиран списък с важни точки
от газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД
Днес, 23.01.2020 г. от 10:00 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 заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов,
Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Пенка Трендафилова и главният
секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха А. Иванова - директор на дирекция „Природен газ“,
Р. Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“ и експерти на
КЕВР.
Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, съгласно решение на КЕВР
по Протокол № 10/17.01.2020 г., т. 5, за участие в общественото обсъждане на доклад с вх.
№ Е-Дк-44 от 13.01.2020 г. относно заявление от „Булгартрансгаз” ЕАД за актуализация
на списък с важни точки от газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД и проект на
актуализиран списък с важни точки от газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД
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.
Докладът е изготвен от работна група в състав: Агапина Иванова, Елена Маринова,
Ремзия Тахир, Снежана Станкова, Виктория Джерманова, Сирма Денчева, Емилия
Тренева, Ренета Николова и Димитър Дуевски.
С писмо на КЕВР с изх. № Е-15-45-10/17.01.2020 г. като заинтересовани лица са
поканени „Булгартрансгаз“ ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД, Българска асоциация „Природен
газ“, Българска газова асоциация, БФИЕК.
Българска газова асоциация и БФИЕК не изпращат свои представители.
На общественото обсъждане присъстват:

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

г-н Веселин Синабов – ръководител на отдел в „Булгартрансгаз“ ЕАД;

г-н Никола Делев – главен специалист в „Булгартрансгаз“ ЕАД;
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г-н Георги Георгиев – експерт по контрол на доставките в „Булгаргаз“ ЕАД;
г-н Минко Пейковски – експерт в Българска асоциация „Природен газ“.

Доц. д-р Иван Н. Иванов:
В съответствие с процедурата по общественото обсъждане най-напред се дава
думата на участниците, след което ще предоставя думата на „Булгартрансгаз“ ЕАД, ако
има въпроси към тях или ако те искат да вземат отношение по направените изказвания.
Г. Георгиев – „Булгаргаз“ ЕАД:
Аз нямам въпроси и питания. Искам по-скоро да се запозная с документите.
М. Пейковски – Българска асоциация „Природен газ“:
От Асоциацията приветстваме актуализацията на списъка. Ще си позволя да
направя някои коментари и предложения в тази връзка. Предполагам всички сме
обединени около мнението, че прозрачността на пазара е изключително важна за
развитието му. В тази връзка добавянето на всички тези нови точки, в т.ч. агрегирани
изходи и входове, за нас е стъпка напред. Две предложения, разбира се, ако бъдат приети.
Едното е свързано с ПГХ Чирен. Ако има възможност да се предостави информация за т.
нар. виртуално нагнетяване и добив, отделно от реално физическите потоци на газ. За нас
ще е важно. Говоря от името на Асоциацията и от името на представител на конкретен
търговец на природен газ в страната. Считаме, че анализът на пазара няма как да бъде
пълен, ако подобна информация не е налична. Другото, което е изключително важно за
нас, е виртуалната точка. За да се анализира ликвидността на пазара, в крайна сметка
трябва да бъдат изчислени съотношенията между търгуваните обеми и реално физически
преминалите на виртуалната точка. Подобна информация, правя забележка, може би
трябва да бъде публикувана от Газов хъб Балкан. За съжаление тук няма техни
представители. От „Булгартрансгаз“ ЕАД предполагам, че могат да вземат също
отношение в случая, но информация за реално търгуваните обеми и реално физически
преминалите обеми в резултат на тази търговия, всъщност е основен показател, който се
нарича churn rate за ликвидността на пазара. За да бъде изчислен, тази информация е
налична и е необходимо да я имаме. Надявам се да вземете предвид тази забележка. И ако
това не е предмет или причина подобна информация да се публикува, то да бъде прието и
да бъде дадено като задължение на някой от другите основни участници на пазара. Това е
единственото, което ... Просто считаме, че тук е удачно, ако считате, че е възможно...
Нашето мнение е, че Регламентът не забранява публикуването на допълнителна
информация, може да бъде включено. Това е. Благодаря Ви.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-н Пейковски. Други желаещи да вземат думата от залата? Не
виждам. Сега давам думата на представителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Заповядайте,
г-жо Брънгова.
Е. Харитонова:
Може ли, искам един въпрос...
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Изчакайте, аз след това щях да дам думата на членовете на Комисията, но г-жа
Харитонова желае сега да го постави. Заповядайте, г-жо Харитонова.
Е. Харитонова:
Днес клипингът, който Комисията получи, са... няколко медии отразяват една
позиция на сръбското правителство, които заявяват, че имат намерение да спрат
Балкански поток. Тъй като от днешното заседание двете точки, те са свързани с Балкански
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поток... Разбирам, че Вашият състав не е упълномощен да отговори на моя въпрос, но аз
го задавам, защото наистина се притесних, да Ви призная. Това да предадете на г-н
Малинов и по някакъв начин да бъдем уведомени за какво става въпрос.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Благодаря, г-жо Харитонова. Сега вече давам думата на г-жа Брънгова. Слушаме
Ви.
Боряна Брънгова – „Булгартрансгаз“ ЕАД:
„Булгартрансгаз“ ЕАД внесе заявление в КЕВР за актуализиране на списъка с
важни точки в изпълнение на свое задължение по Регламент № 715/2009, по-специално чл.
18, ал. 4 от същия, който гласи, че всички важни точки, за които следва да се предостави
информация на ползвателите на газопреносната мрежа, следва да се одобрят от регулатора
след обсъждане с ползвателите и заинтересованите лица. Такъв списък „Булгартрансгаз“
ЕАД е предложил за утвърждаване още 2015 г. и редовно публикуваме информация за
всички важни точки. По-специално това са всички входни и изходни точки от
газопреносната система, свързващи газопреносна система със съседни оператори и
съседни балансови зони. Всички входни точки към системата от добивни предприятия или
системи за съхранения и изходни точки от газопреносната мрежа, с изключение на тези,
които са точки, свързани с краен потребител. „Булгартрансгаз“ ЕАД, както знаете, развива
газопреносната си мрежа. Ние сме в процес на развитие и разширение на газопреносната
мрежа. От 01.01.2020 г. пуснахме в експлоатация новопостроената интерконекторна точка
с Турция. Това е точка Странджа 2/Малкочлар, която функционира. Тя е вече в пълна
експлоатация и съгласно изискванията на Регламента, по-специално Анекс 1 към него,
тази точка попада в списъка, в определението на важна точка, тъй като свързва
газопреносната система на България със съседна газопреносна система, поради което се
налага да актуализираме списъка с важни точки. В процес на изглаждане сме и на още
една нова точка междусистемна връзка със Сърбия, която планираме да бъде пусната в
експлоатация от юни 2020 г. Тя е все още в процес на изграждане. Точката е съобщена на
ENTSOG като проектна точка и дори в момента е обявена. Ако проверите в платформата
за прозрачност на ENTSOG, тази точка Киреево/Зайчар със Сърбия е обявена на
платформата за прозрачност като проектна точка. В момента, в който тя влезе в
експлоатация, започваме реално да обявяване данни и за нея, по-специално технически,
резервиран и свободен капацитет. Така че внесохме заявление за включване на тези две
нови точки в списъка на „Булгартрансгаз“ ЕАД, за които то обявява такава информация.
Запознахме се с доклада на работната група. Той е много точен, изчерпателен.
Нямаме никакви забележки към него.
Мога да отговоря сега на въпросите. Колегата от Асоциация Природен газ.
Списъкът с важни точки по Регламент № 715/2009, целта е прозрачност на операторите на
газопреносни системи от гледна точка свободния капацитет на газопреносните мрежи.
Вие поискахте акцент върху търговските потоци. Това е съвсем друг акцент и друга тема,
извън тази тема за прозрачност, в която основната цел е операторите във всеки един
момент да дават на пазара свободния капацитет на газопреносните мрежи от гледна точка
на физическите потоци. Разбира се, така е, няма забрана да бъдат публикувани
търговските потоци. За това може да се помисли, но няма да е в рамките на тази
процедура и в списъка с важни точки на оператора. Така или иначе търговските потоци са
нещо извън физическите. Те, разбира се, са на база на физическите, но акцентът на
Регламента и на нашето задължение тук е за физическите, за публикуване на физическите
потоци, респективно свободните капацитети.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Благодаря. Имате ли коментар по повод въпроса на г-жа Харитонова?
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Боряна Брънгова – „Булгартрансгаз“ ЕАД:
Коментар. Аз не мога да коментирам журналистически...
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Нямате официално съобщение?
Боряна Брънгова – „Булгартрансгаз“ ЕАД:
Не, нямаме. Ако това е въпросът към нас, нямаме официално съобщение. Сега
вчера имаше в медиите, че те ще ни помагат да строим Турски поток, Балкански поток.
Сега чувам от Вас обратното. Не мога да коментирам наистина това.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Благодаря Ви. Заповядайте, г-н Пейковски.
М. Пейковски – Българска асоциация „Природен газ“:
Наясно сме с конкретните задължения на Регламента. В тази връзка, както казах и
преди това, просто отправяме молба. За пазара е важна тази информация. Към днешна
дата за съжаление не е налична ежедневно. Тази информация е налична само при
преносния оператор. Предполагам ще бъде налична и при Газов хъб Балкан. Не знам дали
това в крайна сметка ще се случи или не. Просто бихме искали подобна информация да
постъпва свободно за всички, които желаят да я ползват. Казвам Ви като търговец, че това
е нещо много полезно, от което ние имаме нужда. В тази връзка отправяме тази молба поскоро. Това не е някаква критика към конкретния доклад или че е изтървано да се напише
в него.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Г-н Пейковски, Вие ще имате двуседмичен срок, в който писмено да представите...
М. Пейковски – Българска асоциация „Природен газ“:
Това ще бъде предоставено.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
..с оглед на това работната група в мотивите към финалното решение винаги
коментира, приема или дава пояснения по повдигнати въпроси или проблеми от
участниците, които са депозирали. Мисля, че ще се възползва Асоциацията от тази
възможност в двуседмичен срок да представи своето становище. Що се касае до
„Булгартрансгаз“ ЕАД като заявител, разбирам, че нямате забележки и сте доволни от
доклада и нивото на представянето.
Обръщам се към работната група. Има ли някакви нови факти, данни и
обстоятелства, които се налага да бъдат отразени в рамките на процедурата, до края на
процедурата? Както, разбира се, г-жо Иванова, ако желаете, може да вземете думата и
относно това, което беше коментирано в дискусията.
А. Иванова:
Това имах намерение да направя. Във връзка със становището на БАПГ искам да
поясня, че правомощията на Комисията, съгласно Регламента са да одобри списък с важни
точки на газопреносната система и при необходимост да актуализира този списък. По
отношение на информацията, която се публикува на тези важни точки, Регламентът
подробно дава изискванията в тази връзка. Така че в това отношение решението на
Комисията ще бъде само за актуализация на списъка, но не и по отношение на
информацията, която се предоставя.
Не са настъпили нови факти и обстоятелства към момента, които да бъдат отразени
в проекта на решение.
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Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Благодаря, г-жо Иванова. Обръщам се сега към Вас, колеги. Имате ли желание за
въпроси или изказвания? Няма. В такъв случай, преди да закрия общественото обсъждане,
искам да оповестя, че насрочвам закритото заседание, на което Комисията ще се излезе с
решение относно заявлението на „Булгартрансгаз” ЕАД за актуализация на списъка с
важни точки от газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД и проект на
актуализиран списък с важни точки от газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД,
за 13.02.2020 г. от 10:00 ч. След завършване на заседанието ще бъдете своевременно
уведомени за решението на Комисията. Срокът, който се дава между днешното
обществено обсъждане и закритото заседание, съответства на необходимостта да има две
седмици за предоставяне на писмени становища. Като разбрахте от БАПГ ще има такова,
може би и от други заинтересовани лица, най-общо казано, след което трябва да има все
пак определен срок, в който работната група да ги обработи и да представи доклад за
финално решение.
Благодаря Ви за участието както на Вас, така и на заявителите.
На 13.02.2020 г. от 10:00 ч. ще се проведе закритото заседание за приемане на
решение относно актуализация на списък с важни точки от газопреносната система на
„Булгартрансгаз” ЕАД.
Приложение:
1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-15-45-10/17.01.2020 г. - покана до заинтересованите
лица относно актуализация на списък с важни точки от газопреносната система на
„Булгартрансгаз” ЕАД.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(А. Йорданов)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Г. Златев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Е. Харитонова)
.................................................
(П. Трендафилова)

Протоколирал:
(А. Фикова - главен експерт)
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