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П Р О Т О К О Л 

 
София, 12.08.2021 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

на проект на Правила за изменение на Правила за балансиране на пазара на 

природен газ 

 

Днес, 12.08.2021 г. от 10:02 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 общественото обсъждане присъстваха членовете на Комисията Георги Добрев, 

Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова, Пенка Трендафилова и 

главният секретар Росица Тоткова (без право на глас). 

 

На общественото обсъждане присъстваха М. Димитров -  за директор  на дирекция 

„Природен газ“ (съгласно Заповед № 690 от 15.07.2021 г.), С. Станкова – за началник на 

отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“ (съгласно Заповед № 753 от 28.07.2021 

г.) и експерти на КЕВР.  

 

Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, съгласно решение на КЕВР 

по Протокол № 158/05.08.2021 г., т. 3, за участие в общественото обсъждане на проект на 

Правила за изменение на Правила за балансиране на пазара на природен газ 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 с вх. № Е-Дк-797 от 02.08.2021 г. относно проект на Правила за 

изменение на Правила за балансиране на пазара на природен газ и проектът на акт са 

изготвени от работна група в състав: Агапина Иванова, Елена Маринова, Ремзия Тахир, 

Милен Димитров, Снежана Станкова, Мариана Сиркова, Любослава Джоргова, Деница 

Лефтерова и Рада Башлиева. 

 

На основание чл. 6а, ал.1 от Закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и 

за преодоляване на последиците, решение на КЕВР по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 

8, Комисията за енергийно и водно регулиране ограничава движението на хора и 

социалните контакти в сградата на регулатора и приоритетно въвежда дистанционно 

предоставяне на административни услуги и консултации за гражданите. 

 

Предвид това, Комисията за енергийно и водно регулиране е поканила 

заинтересованите страни по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката за 

дистанционно участие в общественото обсъждане чрез писмени въпроси и изказвания 
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(изпращани на имейл на служител на Комисията до 16.00 часа на 11.08.2021г.) и чрез 

програмата за съобщения Skype, за което е необходимо да се заяви участие в срок до 16:00 

часа на 11.08.2021 г. 

 

С писмо на КЕВР с изх. № Е-15-45-33/05.08.2021 г. като заинтересовани лица за 

дистанционно участие са поканени: Министерство на енергетиката, „Булгаргаз“ ЕАД, 

Българска асоциация „Природен газ“, Българска газова асоциация, Асоциация на 

търговците и производителите на природен газ и водород, Българска федерация на 

индустриалните енергийни консуматори, Асоциация на топлофикационните 

дружества в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, 

„Петрокелтик“ ООД, „Проучване и добив на нефт и газ“ АД, „Ай Си Джи Би“ АД и  

„Булгартрансгаз“ ЕАД.  

 

  Министерство на енергетиката, „Булгаргаз“ ЕАД, Българска асоциация „Природен 

газ“, Българска газова асоциация, Асоциация на търговците и производителите на 

природен газ и водород, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори, 

Асоциация на топлофикационните дружества в България, Асоциация на индустриалния 

капитал в България, „Петрокелтик“ ООД, „Проучване и добив на нефт и газ“ АД и „Ай Си 

Джи Би“ АД не са заявили желание за дистанционно участие в обществено обсъждане. 

 

Участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skype са 

заявили: 

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

• г-н Венелин Фачиков – главен специалист ГДУ в „Булгартрансгаз“ ЕАД; 

• г-н Данаил Диков – ръководител сектор „Ценообразуване“ в 

„Булгартрансгаз“ ЕАД. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

За участие в общественото обсъждане, Вие знаете, че всяко заинтересовано лице, 

независимо дали е частно лице, или представлява определен стопански или 

административен механизъм, би могло да участва в общественото обсъждане, Комисията 

специално е отправила покана към: Министерство на енергетиката, „Булгаргаз“ ЕАД, 

Българска асоциация „Природен газ“, Българска газова асоциация, Асоциация на 

търговците и производителите на природен газ и водород, Българска федерация на 

индустриалните енергийни консуматори, Асоциация на топлофикационните дружества в 

България, Асоциация на индустриалния капитал в България, „Петрокелтик“ ООД, 

„Проучване и добив на нефт и газ“ АД, „Ай Си Джи Би“ АД и  „Булгартрансгаз“ ЕАД. 

Никоя от изброените организации не е изпратила отговор с потвърждаване за участие в 

днешното обществено обсъждане. Единствено „Булгартрансгаз“ ЕАД е заявило участие в 

общественото обсъждане, като позицията на „Булгартрансгаз“ ЕАД ще бъде представена 

от: Боряна Брънгова – старши юрисконсулт, Венелин Фачиков – главен специалист и 

Данаил Диков – ръководител сектор „Ценообразуване“. Уважаеми колеги, моля да се 

осъществи връзка с представителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД. 

 

Служител от КЕВР потърси представителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД за 

видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

  

Боряна Брънгова – старши юрисконсулт в „Булгартрансгаз“ ЕАД: 

Добър ден, г-н Председател! 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 
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Добър ден, г-жо Брънгова! Вие чухте моето встъпление. Г-жо Брънгова, в рамките 

на общественото обсъждане очакваме да заявите позицията на представляваното от Вас 

дружество „Булгартрансгаз“ ЕАД. Слушаме Ви! 

 

Боряна Брънгова – старши юрисконсулт в „Булгартрансгаз“ ЕАД: 

Запознахме се с доклада на работната група. Той отразява коректно нашето 

заявление, нашите намерения. Както сме пояснили в заявлението, „Булгартрансгаз“ ЕАД 

извърши технически мероприятия, инвестиционни намерения и инвестиционна програма, 

така че капацитетът между двете газопреносни мрежи (национална и транзитна) вече е 

достатъчен, така че да може да обединим двете балансови зони. Това е стъпка напред в 

полза на пазара. В този случай пазарните участници нямат вече задължение и 

необходимост да резервират капацитет на трансферна точка, като балансовите им позиции 

ще се формират на входни и на изходни точки на двете газопреносни мрежи в една обща 

балансова зона. Това от своя страна наложи едно изменение в Правилата за балансиране, 

което сме предложили. Виждаме, че работната група коректно го е отразила, така че 

нямаме забележки.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-жо Брънгова. Действително „Булгартрансгаз“ ЕАД (като заявител 

за изменение на Правилата за балансиране на пазара на природен газ) представи своята 

позиция относно доклада. Нямат забележки към доклада. Колеги, от Вас има ли въпроси и 

изказвания към заявителя? Не виждам. От страна на работната група, г-н Димитров, има 

ли нови факти и обстоятелства, които трябва да бъдат отразени преди вземането на 

окончателното решение на Комисията?  

 

М. Димитров - за директор  на дирекция „Природен газ“: 

Няма нови факти и обстоятелства. Ако разрешите, един коментар и един въпрос 

към „Булгартрансгаз“ ЕАД…  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Да! 

 

М. Димитров - за директор  на дирекция „Природен газ“: 

Както каза г-жа Брънгова, това изменение ще се отрази положително на пазара на 

природен газ. С изменението на Правилата отпада една бариера, за която ползвателите 

отдавна алармират – за ограничение в капацитета между двете мрежи. По този начин 

отпада трансферната точка. Нямат необходимост вече да резервират изходен и съответно 

входен капацитет между двете мрежи. И нещо повече: количествата могат да се пренасят в 

пълен обем от вход (например национална газопреносна мрежа) и изход (транзитна 

мрежа), и обратно. Искам да попитам „Булгартрансгаз“ ЕАД, понеже посочва в 

заявлението, че е извършило технически мероприятия, ако може да обобщи какви точно 

технически мероприятия са извършени, за да се премахне тази бариера между капацитета 

в двете мрежи.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Г-жо Брънгова, Вие сте на линия. Чухте въпроса на г-н Димитров. Може да 

отговорите какви са техническите мероприятия, които са предприети от „Булгартрансгаз“ 

ЕАД за преодоляване на тази бариера между двете мрежи. Слушаме Ви!  

 

Боряна Брънгова – старши юрисконсулт в „Булгартрансгаз“ ЕАД: 

Г-н Венелин Фачиков ще отговори! 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 
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Заповядайте! 

 

Венелин Фачиков – главен специалист ГДУ в „Булгартрансгаз“ ЕАД: 

Основно работата е свързана с втората връзка между двете мрежи и техническо 

свързване близо до компресорна станция „Вълчи дол“. Броят и капацитетът на връзките са 

увеличени, което спомага за разрешаване въобще на тази връзка, която е необходима, за 

да може да се трансферират търговски количества между двете мрежи, технически третата 

връзка до компресорна станция „Вълчи дол“. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви! Г-н Димитров, удовлетворен ли сте от отговора?  

 

М. Димитров - за директор  на дирекция „Природен газ“: 

Да. Благодаря! 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Други въпроси има ли, колеги? Изказвания? Няма. В такъв случай преди да закрия 

общественото обсъждане обявявам, че насрочвам закритото заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране, на което трябва да бъде прието решението на Комисията, 

за 16.09.2021 г. С цялата процедура в крайна сметка преди началото на газовата година 

тези изменение ще са в сила. Колеги от „Булгартрансгаз“ ЕАД, благодаря Ви за участието 

и от името на Комисията Ви пожелавам успешен ден! 

 

Боряна Брънгова – старши юрисконсулт в „Булгартрансгаз“ ЕАД: 

Благодаря! Успешен ден и на Вас!  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Колеги, закривам общественото обсъждане, което е първото заседание за деня и 

продължаваме с второто.  

 
Приложение: 

1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-15-45-33/05.08.2021 г. - покана до заинтересованите лица 

относно проект на Правила за изменение на Правила за балансиране на пазара на природен газ. 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 (Г. Добрев) 

 

................................................. 

 (А. Йорданов) 

 

................................................. 

 (Г. Златев) 

 

.................................................    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (Е. Харитонова) 

          Р. ТОТКОВА 

................................................. 

 (П. Трендафилова) 

 

 

Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 


