ПРОТОКОЛ
София, 17.08.2017 г.
от Обществено обсъждане
на доклад относно одобряване на Процедури за управление на претоварването в
случай на договорно претоварване, предложени от „Булгартрансгаз” ЕАД.
Днес, 17.08.2017 г. от 10:00 ч. в сградата на Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) се проведе обществено обсъждане на Комисията,
ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова,
Александър Йорданов, Владко Владимиров и Евгения Харитонова, и главният секретар
Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха И. Церовски – за директор на дирекция «Правна», Р.
Тахир - началник на отдел в дирекция „Природен газ“ и експерти на КЕВР.
С писмо на КЕВР с изх. № Е-15-45-10/10.08.2017 г. като заинтересовани лица бяха
поканени Министерство на енергетиката, „Булгартрансгаз” ЕАД, „Булгаргаз” ЕАД,
Българска асоциация Природен газ, Българска газова асоциация, Конфедерация на
работодателите и индустриалците в България, Асоциация на топлофикационните
дружества в България, Българска федерация на индустриалните енергийни
консуматори, Омбудсман на Република България, Асоциация на индустриалния
капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска
стопанска камара, „Петрокелтик“ ООД и „Проучване и добив на нефт и газ“ АД.
На общественото обсъждане присъстваха:
 г-н Данаил Диков – ръководител сектор в „Булгартрансгаз” ЕАД;
 г-жа Боряна Брънгова – старши юрисконсулт на „Булгартрансгаз” ЕАД;
 г-н Веселин Синабов – главен специалист в „Булгартрансгаз” ЕАД;
 г-н Даниел Стефанов – специалист в „Булгартрансгаз” ЕАД;
 г-жа Христина Стоянова – главен специалист в „Булгаргаз” ЕАД;
 г-жа Пола Найденова – заместник-председател на Българска федерация на
индустриалните енергийни консуматори.
Министерство на енергетиката, Българска асоциация Природен газ, Българска
газова асоциация, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България,
Асоциация на топлофикационните дружества в България, Омбудсман на Република
България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговскоСофия – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

промишлена палата, Българска стопанска камара, „Петрокелтик“ ООД и „Проучване и
добив на нефт и газ“ АД не изпращат свои представители.
Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масова
информация.
На интернет страницата на Комисията са публикувани доклад и проект на
Процедури за управление на претоварването в случай на договорно претоварване,
предложени от „Булгартрансгаз” ЕАД. Докладът е изготвен от работна група в състав:
Елена Маринова, Ремзия Тахир, Снежана Станкова, Грета Дечева, Сирма Денчева и Ваня
Василева.
Доц. д-р. И. Н. Иванов:
В процедурата на общественото обсъждане първоначално ще дам думата на тези
организации, които са заявили участие, а след това „Булгартрансгаз” ЕАД при
необходимост ще отговори и ще даде допълнителни пояснения.
Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри общественото обсъждане и даде
думата за изказвания.
Х. Стоянова – „Булгаргаз” ЕАД:
„Булгаргаз” ЕАД ще даде официално становище, след като чуем колегите как ще
представят нещата.
П. Найденова – Българска федерация на индустриалните енергийни
консуматори:
Запознахме се с доклада и с предложените процедури. Видяхме от доклада, че в
процеса на дискусия между Вас и „Булгартрансгаз” ЕАД, „Булгартрансгаз” ЕАД са
предоставили анализ на влияние при прилагане на процедурите, както и анализ на
използваемостта на капацитетите, икономически и правен анализ. Нашето желание е да
публикувате тези анализи, за да може да се запознаем и ние с тях, защото все пак на
базата на тези анализи се е стигнало до извода, който и работната група е подкрепила, да
не се прилагат тези процедури за IP Странджа/Малкочлар, както и за изходните точки
към потребители в страната. Това нас ни притеснява. Първо, за изходните точки към
потребители в страната. Вече сме имали случаи, в които е имало недостатъчен свободен
капацитет, тъй като е договорен на дългосрочна база. А за границата с Турция, по
принцип тази възможност трябва да съществува, тези процедури да бъдат вече
приложими с Ваше решение, в случай че се стигне до договорено претоварване, а не чак
тогава, по някакъв за момента неизвестен и неуреден в процедурите начин, да се
инициира процес по прилагането им и за тази точка.
В рамките на обявения срок ще внесем официално становище допълнително.
Б. Брънгова - „Булгартрансгаз” ЕАД:
„Булгартрансгаз” ЕАД внесе заявление за одобрение на Процедурите за
управление на претоварването в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) №
715/2009, по-специално Анекс І към документа. Както знаете, операторите са задължени
да въведат тези процедури с цел максимално оптимизиране на техническия капацитет на
мрежата, развитие на трансграничната търговия, подчертавам – трансграничната
търговия, и използване на капацитета и възможности за предоставяне на допълнителен
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капацитет извън техническия. Съгласно Регламента, Анекс І, тези процедури се прилагат
на трансграничните точки със страни-членки. Напълно обяснимо. Това е Регламент на
ЕК и се прилага в рамките на ЕС. Ние сме преценили, така сме внесли нашето
предложение, тези процедури да се прилагат на точките с държавите-членки и такова е
нашето предложение. Считаме, че на този етап трансграничната търговия може да бъде
развита, включително и чрез тези процедури, с взаимодействие със съседните оператори
от страните-членки, с които имаме и подписани споразумения за междусистемно
свързване, и там най-лесно и по-обосновано биха могли да се прилагат тези процедури
от двете страни на границата. С държави, които не са страни-членки, в случая Турция и
Македония...
Доц. д-р. И. Н. Иванов:
И Сърбия, макар, че към тях нямаме...
Б. Брънгова - „Булгартрансгаз” ЕАД:
Нямаме още трансгранична точка.
Доц. д-р. И. Н. Иванов:
Да, но те са държавите съседи на България, които са членки.
Б. Брънгова - „Булгартрансгаз” ЕАД:
Да, но нямаме трансгранична точка, а тези процедури се прилагат само за
съществуващите трансгранични точки, така че за Турция и Македония (по-специално)
засега не предвиждаме, включително от гледна точка на това, че те нямат такова
задължение по законодателство и ние няма как да възложим прилагането на тези
процедури. Така или иначе ние виждаме, че регулаторът е възприел нашите аргументи и
на този етап, поне като начален процес по прилагане на тези процедури. Наистина
считаме, че е много по-редно и приложимо да се прилагат само на трансграничните
точки засега, да не ги разпростираме към точките с държави, в които не се прилага
европейското законодателство.
По отношение на вътрешните точки, също нямаме задължение по Регламент тези
процедури да се прилагат на точките към потребители в България. Целта на тези
процедури е преди всичко да се улесни трансграничната търговия и да се предложи
допълнителен капацитет там, където има претоварване. За вътрешните точки, дали ще се
прилагат тези процедури е въпрос на много по-задълбочен анализ за влиянието и
въздействието върху едни такива процедури върху вътрешните точки, където има
присъединени крайни потребители, промишлени предприятия, топлофикации и т.н. Тук
става въпрос за съвсем друг случай и когато става въпрос за липса на капацитет на тези
точки, там вече имаме процедури на вторичен пазар, където този капацитет на
използване може да се прилага, включително самият краен клиент може да прецени дали
да си смени доставчика, респективно се прехвърля капацитетът от стария доставчик на
новия доставчик в случай на процедура по смяна на доставчика. Така че случаят с
вътрешните точки е по-специфичен и ние не считаме за целесъобразно тези процедури
да се прилагат и към точки към потребители в България.
Доц. д-р. И. Н. Иванов:
Обръщам се към работната група. Имате ли нещо да заявите по повод искането на
г-жа П. Найденова за публикуване на анализите?
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И. Церовски:
Замествам директора на дирекция „Правна“. Ще извършим в „Правна“ проучване,
за да видим дали това публикуване по някакъв начин няма да противоречи на
законодателството, и ще излезем със становище по случая.
Доц. д-р. И. Н. Иванов:
Колеги от КЕВР, вие имате ли въпроси или изказвания? Не виждам. Г-жо
Найденова, Вие искахте да вземете отношение по повод на това, което каза г-жа
Брънгова. Заповядайте.
П. Найденова – Българска федерация на индустриалните енергийни
консуматори:
Първо, да кажа по отношение на това, което г-жа Брънгова изтъкна, че няма
задължение за прилагането на процедурите за точки на междусистемно свързване със
страни, които не са страни-членки на ЕС. Да, но с решение на Комисията те могат да се
прилагат. Анализът, който изобщо е направен от „Булгартрансгаз” ЕАД и ние искаме да
видим, за въздействието от прилагането им е направен само за периода от 2012 г. до 2014
г. Това е един кратък период от 2 г. и вече са минали повече от 3 г. оттогава. Ние не сме
запознати, не зная и доколко Комисията е запозната с положението в момента, за да
може да се стигне до извода да не се прилагат тези процедури за тази точка.
По отношение на прилагането на процедурите в изходните точка към
потребители, присъединени към газопреносната мрежа в страната. Двата инструмента,
които г-жа Брънгова изтъкна като вид решение и алтернатива на прилагането на тези
процедури, а именно – първо, вторичният пазар, и второ, смяна на доставчика, и двете
сами по себе си не са решения. Ще се обоснова защо. Ако на дадена точка „Булгаргаз”
ЕАД е заявило почти целия технически капацитет и даден клиент иска да закупи газ от
алтернативен източник, нов търговец, и за този нов търговец няма достатъчно свободен
капацитет, за да се стигне до сделка на вторичния пазар, трябва да има воля от страна на
„Булгаргаз” ЕАД да продаде този капацитет. „Булгаргаз” ЕАД, ако има желанието да
спре навлизането на нов участник, няма да го продаде. Втората процедура, която г-жа
Брънгова посочи, е смяна на доставчика. По принцип при смяна на доставчика би
трябвало крайният клиент да уведоми преносния оператор и преносният оператор
служебно да прехвърли капацитета от стария доставчик към новия доставчик. За
съжаление обаче, миналата седмица на проведената среща в „Булгартрансгаз” ЕАД за
обсъждане на договорите за пренос, общите условия към тях, договора за използване на
виртуална търговска точка и договора за сключване на сделки за балансиране с природен
газ, не мога в момента да цитирам в кой от всички тези документи имаше текст, според
който, за да се извърши смяната на доставчик от стар доставчик към нов доставчик,
отново се изисква активното участие на стария доставчик, защото „Булгартрансгаз” ЕАД
са записали, че смяната на доставчика или самото фактическо прехвърляне на
капацитета ще се извършва посредством регионалната платформа за резервиране на
капацитет. Старият доставчик трябва да се яви на регионалната платформа и да заяви
активно, че иска да прехвърли този капацитет на новия доставчик, което отново дава
активна роля на стария доставчик, който ако не иска да го направи, за новия доставчик
няма процедура. И отново да кажа, вече имахме случай към наш член на БФИЕК, в който
новият доставчик нямаше достатъчен свободен капацитет да извърши доставката,
каквато клиентът искаше.
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Доц. д-р. И. Н. Иванов:
Благодаря, г-жо Найденова. Вие всичко, което казахте, първо се записва на
аудиозаписа, което е част от протокола на общественото обсъждане. На второ място, Вие
имате срок, който го знаете, за представяне на становище. Има ли желание от страна на
„Булгартрансгаз” ЕАД да направи заключително изказване по повод на това, което каза
г-жа П. Найденова? Не виждам, но Вие чухте казаното от г-жа Найденова. От залата има
ли някой, който би желал да вземе думата? Не виждам.
След като установи, че няма други изказвания, доц. д-р Иван Н. Иванов благодари
още веднъж на присъстващите и закри в 10:17 ч. общественото обсъждане, като
напомни за 14-дневния срок, в който могат да се представят в Комисията предложения
по разглеждания проект на Процедури за управление на претоварването в случай на
договорно претоварване, предложени от „Булгартрансгаз” ЕАД.
На 25.09.2017 г. ще се проведе закритото заседание за приемане на решение
относно одобряване на Процедури за управление на претоварването в случай на
договорно претоварване.
Приложение:
1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-15-45-10/10.08.2017 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Е. Харитонова)

Протоколирал:
(А. Фикова - главен експерт)
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