ПРОТОКОЛ
София, 08.05.2019 г.
от Обществено обсъждане
на Тарифен кодекс на IGB
Днес, 08.05.2019 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 общественото обсъждане присъстваха членовете на Комисията Ремзи Осман,
Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка
Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На общественото обсъждане присъстваха А. Иванова - директор на дирекция
„Природен газ“, Р. Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“,
Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“ и експерти на КЕВР.
Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, съгласно протокол от
закрито заседание № 66/18.04.2019 г., т.3, за участие в общественото обсъждане на
Тарифен кодекс на IGB са поканени заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от
Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, енергийни
предприятия и организации на потребители.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Предмет на общественото обсъждане е Тарифният кодекс на българо-гръцкия газов
интерконектор IGB. В съответствие с това и доклад от 15.04.2019 г. относно заявлението
на „Ай Си Джи Би“ АД за одобряване на споменатия Тарифен кодекс на IGB съгласно чл.
4.3.1. от Окончателното съвместно решение от 08.08.2018 г. на Комисията за енергийно и
водно регулиране и Регулаторния орган за енергия на Гърция. Работна група, която
изготви доклада, е в състав: Агапина Иванова, Елена Маринова, Ремзия Тахир, Снежана
Станкова, Грета Дечева, Виктория Джерманова, Михаела Андреева и Ваня Василева.
С писмо на КЕВР с изх. № Е-15-59-4/19.04.2019 г. като заинтересовани лица са
поканени МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА НА Р БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ ПРИРОДЕН ГАЗ, БЪЛГАРСКА ГАЗОВА АСОЦИАЦИЯ,
„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, LINDEN ENERGY LLC, „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД, DEPA
S.A., EDISON S.P.A, AZERBAIJAN GAS INTERNATIONAL B.V и „АЙ СИ ДЖИ БИ“
АД.
На общественото обсъждане присъстваха:
 г-н Фабио Сант Абраджо – търговски мениджър на „Ай Си Джи Би“ АД;
 г-н Стефано Коминели – представител на „Ай Си Джи Би“ АД;
 г-н Ангел Янков – представител на отдел „Правен“ на „Ай Си Джи Би“ АД;
 г-жа Йоана Арнаудска – представител на отдел “Финанси“ на „Ай Си Джи Би“
АД;
 г-н Слав Николов – представител на отдел „Търговски“ на „Ай Си Джи Би“ АД;
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 г-жа Венета Цветкова – директор на дирекция „Енергийни проекти и
международно сътрудничество“ в Министерство на енергетиката;
 г-жа Ина Лазарова – дирекция „Проекти“, БЕХ ЕАД;
 г-н Любомир Златанов – дирекция „Проекти“, БЕХ ЕАД;
 г-н Данаил Диков – ръководител сектор в „Булгартрансгаз“ ЕАД;
 г-жа Анжела Славова – главен юрисконсулт на „Булгаргаз“ ЕАД;
 г-н Никола Николов – началник отдел в „Булгаргаз“ ЕАД;
 г-н Анар Хаджиев – представител на Azerbaijan Gas International B.V;
 г-н Бабек Гюиримов – представител на Azerbaijan Gas International B.V;
Българска асоциация природен газ, Българска газова асоциация, Linden Energy
LLC, DEPA S.A., Edison S.P.A не изпращат свои представители.
Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масова
информация.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Уважаеми колеги, ще давам думата последователно в реда, в който изброих
представителите. Единствено, тъй като се касае за обществено обсъждане,
представителите на „Ай Си Джи Би“ АД ще бъдат поканени да вземат думата последни с
оглед на това, да отговорят на някои евентуално въпроси, които ще бъдат поставени от
останалите участници в дискусията.
В. Цветкова – Министерство на енергетиката:
Аз мислех, че най-напред „Ай Си Джи Би“ АД ще представи внесения Тарифен
кодекс или комисията, която е изготвила доклада, ще каже нещо, но се пада честта на мен
да започна. Излишно е да споменавам колко е важен проектът за газова междусистемна
връзка между Гърция и България, как това ще отвори пътя за газ от Азербайджан и от
Южния газов коридор, който ще е четвъртият коридор за доставки на природен газ за
Европа, и ще диверсифицира не само маршрутите, но и източниците за доставка на
природен газ за България, което ще повиши сигурността на газовите доставки. И тук идва
резонният въпрос: На каква цена ще бъде повишението на сигурността на газовите
доставки? През последните години, след взимането на окончателно инвестиционно
решение за проекта през м. декември 2015 г., съвместно с проектната компания „Ай Си
Джи Би“ АД сме се борили за предоставяне и на допълнителни безвъзмездни средства за
развитието на проекта с цел гарантиране конкурентоспособността на тарифата, което е
точно предмет на днешното обществено обсъждане на Тарифния кодекс, който е
неразривно свързан с Мрежовия кодекс. Всички сме щастливи, че се стигна до този етап
от развитието на проекта и че през този месец предстои символична първа копка.
Проектът е освободен от изисквания по чл. 36 на газовата директива, при което тарифата
за пренос не се определя от регулаторите на двете държави или със съвместно решение, а
за целта е представен въпросният Тарифен кодекс.
Запознах се внимателно с доклада, с приложенията към него в английски и в
превод на български. Има доста стойности, които са търговска тайна, не присъстват в
документите, но бих могла да кажа, че принципно подкрепяме тарифната методология,
тъй като тя съответства на предоставеното временно освобождаване за срок от 25 години
за тарифите в права, в обратна посока, твърд, прекъсваем капацитет, също така и тарифите
за продукти, оперативни разходи за евентуална компресорна станция в бъдеще,
възможностите за преразглеждане.
Евентуални бележки бихме могли да предоставим в рамките на 14-дневния срок.
Благодаря.
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Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Благодаря, г-жо Цветкова. Министерство на енергетиката няма забележки, наймалкото - съществени забележки, към представения проект на Тарифен кодекс и доклада,
изготвен от работната група. Преминаваме към представителите на БЕХ ЕАД.
И. Лазарова – БЕХ ЕАД:
Благодарим за възможността да изразим отношение в качеството си на акционер по
проекта. Както спомена г-жа Цветкова, процесът на разработване на Тарифния кодекс
отчита изцяло предоставеното от регулаторните органи и Европейската комисия
изключения за проекта. Разработен е изцяло въз основа на препоръките, които ние
получихме с решението по изключението, с които регулаторите дадох насоки, които
трябва да се доразработят за отделните типове продукти, които се предлагат. Считаме, че
това е направено. Считаме, че е дадена яснота по механизма за възстановяване на разходи
към мрежовите ползватели, който би възникнал, ако има допълнително резервиране.
Считаме, че необходимите правила за цялото образуване на тарифата, на съответните
етапи с всички елементи са налице и компанията и акционерите са в готовност да
отговорят на въпроси, ако възникват такива, от запозналите се с документа.
Д. Диков – „Булгартрансгаз“ ЕАД:
Разгледахме проекта за Тарифния кодекс на „Ай Си Джи Би“ АД. Освен казаното
за тайните, искам да отбележа, че е трудно да се вземе под внимание целия проект, защото
има много препратки към друг документ, който не е наличен в публичното пространство.
Ще внесем подробни забележки в двуседмичния срок. Исках да задам един въпрос на „Ай
Си Джи Би“ АД. Тъй като от проекта е ясно, че има входни и изходни точки и те се
тарифират, следва ли от това, че интерконекторът ще бъде развит като преносна мрежа с
VTP, с отклонения и с други изходни точки, освен Стара Загора и с други входни, освен
Комотини? Ако е само с една входна и една изходна точка, не е ли по-добре да има просто
една тарифа, защото всеки, който влезе, ще излезе?
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Благодаря. Както казах, последно ще дам думата на представителите на „Ай Си
Джи Би“ АД именно по тази причина – да отговорят на въпросите и изказванията от
участници в общественото обсъждане.
Н. Николов – „Булгаргаз“ ЕАД:
За „Булгаргаз“ ЕАД проектът е от изключително стратегическо значение. Знаете, че
нашето дружество участва във всички фази на провежданите пазарни тестове, като заяви
своя интерес в резервиране на капацитет. Съответно нашето желание е подплатено с
предоставена от БЕХ ЕАД корпоративна гаранция. Като цяло представените за
обществено обсъждане документи са доста обемни и в момента дружеството ни извършва
детайлен анализ на направените проекти, което отчитайки обема на материала и
сериозността, водеща след себе си съответните финансови последици, изисква много
прецизен анализ. В тази връзка дружеството ни ще предостави своето становище по
предложените проекти в двуседмичния регламентиран срок. Като коментар си бях
отбелязал, но няма да повтарям колегите, които се изказваха преди мен. Тези неща, които
са видени от тях, са забелязани и от нас.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Благодаря, г-н Николов. Преминавам към представителите на Azerbaijan Gas
International B.V. Кой ще вземе думата? Заповядайте. Вие ли ще превеждате, любезно?
Ако не, ние можем да потърсим и съдействие от нашия Международен отдел, но ако Вие
сте с тях, единствено трябва последователно да се превежда. Заповядайте.
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А. Хаджиев – Azerbaijan Gas International B.V:
Добро утро на всички. Днес с мен тук е моят колега Бабек Гюиримов.
Представляваме държавната нефтена компания на Азербайджанската Република. Бих
искал да отчета значението на проекта IGB за Република Азербайджан за консорциума
Шах-Дениз като доставчици на азерски газ за Европа. Също така бих искал да отчета
значението на проекта за Р България по отношение на по-нататъшното разработване и
подобряване на газовия сектор. Днес сме тук в качеството си на наблюдатели и бихме се
радвали да получим колкото се може повече информация, за да може да докажем
готовността на „Ай Си Джи Би“ АД за проекта. Благодаря Ви и очаквам една ползотворна
дискусия.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-н Хаджиев, и на Вас за превода. Дали г-н Гюиримов би желал за
вземе думата или Вие говорите от името на двамата? Да. Благодаря Ви. Сега давам
думата, ако има желаещи в залата, да вземат отношение, след което ще предоставя
възможността на „Ай Си Джи Би“ АД да направят подробно изказване. Не виждам
желание за друго изказване от участниците в залата. В такъв случай, кой от „Ай Си Джи
Би“ АД, защото Вие сте петчленна делегация, ще вземе думата?
Фабио Сант Абраджо – „Ай Си Джи Би“ АД:
Бих искал да благодаря на Комисията, защото благодарение на работата на КЕВР и
регулаторния орган по енергетика на Гърция проектът получи възможността да достигне
до един етап на зрялост точно преди етапа на изграждане и това всъщност е резултат на
години усилена работа и сътрудничество между Комисията и дружеството. Ако бихте ми
позволили малко да поговоря за историята на този Тарифен кодекс, който е предмет на
днешното обществено обсъждане. Разработването на този документ, както и
разработването на останалите документи по проекта, е извършено в тясно сътрудничество
с ЕК, на която също бих искал да благодаря, и на двата регулаторни органа, защото този
документ е резултат от един внимателен прочит на условията за освобождаването,
постановени в решението от август миналата година. Бихме желали да продължим
сътрудничеството си с националните регулатори – и на Гърция, и на България, за да може
възможно най-скоро да приключим с тези консултации и да достигнем до едно успешно
изпълнение на проекта. Благодаря Ви.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Благодаря Ви и аз, г-н Фабио Сант Абраджо – търговски мениджър на „Ай Си Джи
Би“ АД. Оценяваме високо думите, които Вие казахте, като принос на Българския
енергиен и воден регулатор и енергийния регулатор на Република Гърция. Считам, че ние
ще продължим до пълната реализация на проекта своята работа, както се изисква съгласно
нормативната база. Сега, колеги, се обръщам към работната група. Има ли нови факти,
обстоятелства и данни, които налагат промяна в документите, които предстои да бъдат
финално гласувани?
А. Иванова – директор на дирекция „Природен газ“:
Документите, така както са представени за обществено обсъждане, междувременно
не са претърпели промени. Ние поддържаме постоянна комуникация, в качеството си на
работна група, с експертите от гръцкия регулаторен орган по разглеждане на
представените документи. Тук стана дума и за Мрежовия кодекс на интерконектора, който
своевременно е внесен от дружеството, като буквално преди няколко дни беше внесен
неговият преработен вариант, който е подложен на обсъждане отново от работните групи
в двата регулатора. Нашите очаквания и намерения са той да бъде отново, както Тарифния
кодекс, подложен на обществено обсъждане, надявам се в рамките на този месец, тъй като
тук стана дума за това, че двата кодекса са неразривно свързани и има множество
препратки от Тарифния кодекс към Мрежовия кодекс, което налага тяхното едновременно
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разглеждане.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-жо Иванова. Колеги, обръщам се към Вас, членовете на Комисията.
Имате ли Вие въпроси или изказвания? Не виждам. При това положение, преди да
завърши общественото обсъждане, искам да направя две уточняващи забележки. Първо,
по-голямата част от участниците, да не кажа всички, знаят, че след провеждане на
общественото обсъждане има 14-дневен срок, две седмици, в които всеки участник или
друго заинтересовано лице може да подаде в КЕВР становища по отношение на
документа, а именно на Тарифния кодекс за българо-гръцкия газов интерконектор IGB.
На второ място, при провеждане на общественото обсъждане се съобщава дата, на
която Комисията ще излезе с окончателно решение на свое закрито заседание. Тъй като
двата документа Тарифния кодекс и Мрежовия кодекс, както каза и директорът на
дирекция „Природен газ“, са тясно свързани и имат взаимни препратки към единия и
другия документ, а буквално преди няколко дни се получи последният преработен
вариант на Мрежовия кодекс, върху който работи работната група на регулатора, но той
ще бъде разгледан в следващите седмици. По тази причина и като се има предвид, че
двата документа ще трябва да бъдат съгласувано приети от двата регулатора на Р
България и Р Гърция, за момента аз давам само една индикативна дата, а тя е 26 юни 2019
г., на която КЕВР ще се произнесе с окончателно решение както по Тарифния кодекс, по
същия начин и за Мрежовия кодекс. Правя уточнението, че при готовност от страна на
двата регулатора това заседание може да бъде проведено и на по-предна дата. Надявам се
това наистина да се случи. Благодаря на участниците. Да отбележа още веднъж, че това е
един важен етап, който ще позволи буквално в рамките на текущия месец да се положи и
първата копка на строителството на интерконектора България-Гърция.
Приложение:
1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-15-59-4/19.04.2019 г. до заинтересованите лица по смисъла на
чл. 14, ал. 2 от ЗЕ относно провеждане на обществено обсъждане на 08.05.2019 г. от 10:00 часа.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(Р. Осман)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Е. Харитонова)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Д. Кочков)
.................................................
(П. Трендафилова)
Протоколирал:
(А. Фикова - главен експерт)
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