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П Р О Т О К О Л 
 

№ 161 

 
София, 22.06.2022 година 

 

 

Днес, 22.06.2022 г. от 10:32 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, ръководено от 

председателя Станислав Тодоров.  

 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой 

Голубарев, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Искра Стайкова 

(без право на глас).  

 

 На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, Р. 

Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“ и експерти на КЕВР. 

 

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред, няма други 

предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието. Дневният ред е 

приет с пет гласа „за” (Станислав Тодоров - за, Александър Йорданов - за, Благой 

Голубарев, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които два гласа 

(Александър Йорданов, Благой Голубарев) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

Заседанието протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

 1. Доклад с вх. № ДК- 1577 от 17.06.2022 г. относно консултация по чл. 12, параграф 

3 от Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 

година относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на 

Решение № 1364/2006/ЕО, както и за изменение на регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 

714/2009 и (ЕО) № 715/2009 във връзка с Проект от общ интерес 6.20.4 „Подземно газово 

хранилище Депомуреш, Румъния“. 

Работна група: Елена Маринова, Ремзия Тахир, Грета Дечева,  
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Любослава Джоргова, Рада Башлиева. 
 

 

По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № ДК- 1577 от 17.06.2022 г. относно 

консултация по чл. 12, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета от 17 април 2013 година относно указания за 

трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 

1364/2006/ЕО, както и за изменение на регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 

и (ЕО) № 715/2009 във връзка с Проект от общ интерес 6.20.4 „Подземно газово 

хранилище Депомуреш, Румъния“. 

 

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е получено писмо с вх. № Е-

12-00-198 от 30.03.2022 г. от Depomures S.A., с което в рамките на провеждана 

консултация по реда на чл. 12, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно указания за трансевропейската 

енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, както и за изменение 

на регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/2009 (Регламент (ЕС) № 

347/2013) е поискано становище на КЕВР относно необходимостта от приемане на 

координирано решение за разпределянето на инвестиционните разходи за проект от общ 

интерес 6.20.4 „Подземно газово хранилище Депомуреш, Румъния“, част от група проекти 

6.20 – Повишаване на капацитета за съхранение в Югоизточна Европа (Проект 6.20.4., 

Проекта). В тази връзка, Depomures S.A. е представило инвестиционно искане за Проекта, 

което съдържа бизнес план за оценка на финансовата жизнеспособност на проекта и 

анализ на разходите и ползите на проекта, изготвен съгласно приетата от Европейската 

мрежа на преносните оператори за природен газ (ENTSOG) Методика за анализ на 

разходи-ползи на цялостната енергийна система на Съюза. 

 

Въз основа на представеното инвестиционно искане, се установи следното: 

Depomures S.A. – организатор на Проект 6.20.4., е акционерно дружество, учредено 

по законодателството на Р Румъния. Дружеството е частен оператор на подземно газово 

хранилище (ПГХ) Таргу-Муреш. Същото е с работен капацитет от 300 000 000 м3 и е 

четвъртото по големина от общо шест ПГХ в Р Румъния. Представлява изчерпано газово 

находище, намиращо се в Централна Румъния, в северната част на Трансилванското 

плато, югоизточно от град Таргу-Муреш.  

 Проект 6.20.4. първоначално е включен в четвъртия списък от проекти от общ 

интерес на Европейския съюз, одобрен с Делегиран регламент (ЕС) 2020/389 на 

Комисията от 31 октомври 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) 347/2013 по отношение 

на списъка на Съюза на проекти от общ интерес. 

Съгласно чл. 3, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 347/2013 проектите от общ 

интерес, включени в списъка на Съюза се превръщат в съставна част на съответните 

регионални инвестиционни планове, както и на съответните национални десетгодишни 

планове за развитие на енергийните мрежи и на тези проекти се дава най-високият 

възможен приоритет в рамките на тези планове. 

Проектът е структуриран в две фази: Фаза 1 – повишаване на дневния капацитет за 

нагнетяване/добив от ПГХ Таргу-Муреш до 3,5 мил. м3/ден и работен обем до 400 мил. м3 

и Фаза 2 - повишаване на дневния капацитет за нагнетяване/добив от ПГХ Таргу-Муреш 

до 5 мил. м3/ден и работен обем до 600 мил. м3.   

Проектът е достигнал достатъчна степен на зрялост по смисъла на чл. 12, пар. 3 от 

Регламент (ЕС) № 347/2013, като с писмо с вх. № Е-12-00-406 от 29.06.2020 г. 

Регулаторният орган за енергия на Румъния (ANRE) е уведомил КЕВР за подадено от 

Depomures S.A. инвестиционно искане.   
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Съгласно чл. 12, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 347/2013 след получаване на 

инвестиционно искане националните регулаторни органи провеждат консултация със 

съответните организатори на проекти и взимат координирани решения относно 

разпределянето на инвестиционните разходи за проекта, които ще бъдат поети от всеки 

системен оператор, както и за включването на тези разходи в тарифите. В тази връзка, в 

Препоръка № 05/2015 на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия от 

18 декември 2015 г. е указано, че при разпределяне на разходите и компенсациите между 

страните, участващи в проекта от общ интерес, следва да бъде отчетено нетното 

позитивно въздействие от изпълнение на проекта върху всяка от тях. Нетно позитивно 

въздействие се счита за значително в случай, че то надвишава праг на същественост от 

10% от сумата на нетните позитивни ползи на всички страни с нетни ползи.  

С оглед горното, в анализа на разходите и ползите на инвестиционното искане от 

2020 г. е отбелязано, че изпълнението на Проекта има редица ползи и за други страни в 

региона, като България, Полша и Словакия и по-специално ще окаже слабо позитивно 

влияние върху гъвкавостта на България и Полша. Конкретно за България, Проект 6.20.4 

ще доведе до 2% повишаване на гъвкавостта за страната в сценария за глобалните 

климатични действия към 2040 г. В тази връзка, с оглед факта, че Проект 6.20.4 ще 

осигури до 2% нетни позитивни ползи за България, с решение по Протокол № 162 от 

21.07.2020 г., по т. 3, КЕВР е приела, че не е налице необходимост от приемане на 

координирано с ANRE решение по отношение на трансгранично разпределение на 

разходите за Проекта. Така, ANRE е приела Решение № 754 от 12.05.2020 г. относно 

трансграничното разпределение на разходите по проекта, според което разходите се 

поемат изцяло от организатора на проекта. 

След приемане на горното решение от ANRE е извършен нов анализ разходи-ползи 

във връзка с приетия от ENTSOG нов Десетгодишен план за развитие на мрежите 2020, 

което налага необходимост от актуализиране на инвестиционното искане и нова 

консултация във връзка с необходимостта от приемане на координирано решение за 

трансграничното разпределение на разходите по Проекта. Въз основа на новия анализ на 

разходите и ползите Проект 6.20.4. е включен в петия списък на енергийни проекти от 

общ интерес на Европейския съюз, одобрен с Делегиран регламент от 19 ноември 2021 г. 

за изменение на Регламент (ЕС) 347/2013 на Комисията и на Съвета по отношение на 

списъка на Съюза на проекти от общ интерес.  

Капиталовите разходи за Проект 6.20.4. са прогнозирани в размер на 87 мил. евро, 

като до момента са усвоени 14,5 мил. евро, а останалите разходи в размер на 72,5 мил. 

евро се очаква да бъдат осигурени, както следва: 50% по Механизма за свързване на 

Европа и 50% от акционери и външни кредитори.   

От новия анализ на разходите и ползите се установява, че тъй като Проектът е 

разположен на територията на една страна – Румъния, което е характерно за проектите за 

подземни газови хранилища, страната по произход ще има нетното позитивно въздействие 

в най-голяма степен. Освен това, е отчетен фактът, че енергийният пазар претърпява 

редица промени, с оглед повишаването на риска за сигурността на доставките в Европа. В 

този смисъл, въпреки че изпълнението на Проекта има редица ползи и за други страни в 

региона, като България, Унгария, Молдова и Словакия, е трудно да бъде изразено 

количествено и съответно да се бъде изчислено нетното позитивно въздействие за всички 

страни, които са положително засегнати. Поради това, Depomures S.A. предлага 

решението за трансгранично разпределение на разходите да бъде прието без 

разпределение на разходите между страните, върху които Проектът има нетно позитивно 

въздействие, като разходите по изпълнението му се поемат изцяло от организатора на 

Проекта. 
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Поради горните факти и обстоятелства, не е налице необходимост от приемане на 

координирано решение по отношение на трансгранично разпределение на разходите за 

проект 6.20.4 между КЕВР и ANRE.  

 

 

 Изказвания по т.1.: 

Докладва Е. Маринова. Постъпило е искане от Depomures S.A., с което 

дружеството е изискало становище на българския регулатор в рамките на провеждана 

консултация по реда на Регламент № 347 относно необходимостта от приемане на 

координирано решение за разпределянето на инвестиционните разходи за проект от общ 

интерес „Подземно газово хранилище Депомуреш, Румъния“. Depomures S.A. е 

организатор на проекта от общ интерес и е акционерно дружество, учредено по 

законодателството на Р Румъния. Дружеството е частен оператор на подземно газово 

хранилище Таргу-Муреш. 

С. Тодоров каза, че предлага един час почивка.  

 

Заседанието продължава в 11:35 часа.  

 

С. Тодоров каза, че заседанието по отношение на искане от Depomures S.A. се 

възобновява.  

Е. Маринова продължи с представянето на доклада. Искането на Depomures S.A., 

което е организатор на проекта от общ интерес „Подземно газово хранилище Депомуреш, 

Румъния“, е за становище на Комисията относно необходимостта от приемане на 

координирано решение за разпределение на инвестиционните разходи по този проект, 

което се приема по реда на Регламент № 347. Организаторът на проекта е сезирал 

Комисията за този проект през 2020 г. Въз основа на направения тогава анализ на 

разходите и ползите като заключение са определени нетни позитивни ползи за България в 

размер на 2%. Съгласно препоръка на Агенцията за сътрудничество между регулаторите 

на енергия от 2015 г., като значително нетно позитивно въздействие се приема такова 

въздействие, което има стойност над 10% от сумата на нетните позитивни ползи на всички 

страни. Тогава Комисията е изразила становище, че няма необходимост от координирано 

решение за трансгранично разпределение на инвестиционните разходи. Впоследствие, 

поради приоритизирането от ЕК на проекта и включването му в последния делегиран 

регламент, приемането на нов план за развитие на трансграничните мрежи от ENTSOG, 

както и промяната в геополитическите взаимоотношения във връзка с доставките на газ, 

се налага извършването на нов анализ на разходите и ползите, съответно и нова 

консултация във връзка с трансграничното разпределение на разходите по проекта. 

Новият анализ отчита ползи за България, Унгария, Молдова и Словакия, които 

рефлектират върху сигурността на доставките на природен газ в Европа, които обаче 

според анализа е трудно да бъдат изразени количествено и съответно да бъде изчислено в 

проценти нетното позитивно въздействие за всяка съседна на Румъния страна.  

Поради тези причини организаторът на проекта Depomures S.A. предлага да бъде 

прието решение за трансгранично разпределение на разходите, без разпределение на 

разходите между страните, върху които проектът има нетно позитивно въздействие. В 

този случай организаторът на проекта Depomures S.A. ще приеме всички разходи за 

изграждането и организирането на проекта.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 12, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 

347/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно указания за 

трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, 

както и за изменение на Регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/2009 

и чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране 
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и на нейната администрация, работната група предлага на Комисията да обсъди следните 

решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да приеме проект на писмо до ANRE и Depomures S.A. с аргументите изложени 

в доклада. 

А. Йорданов каза, че иска да направи кратък редакционен коментар. Поне в 

проекта на писмото на български език, трябва да бъдат отстранени паразитните изрази, 

които най-вероятно се дължат на превода, като позитивни ползи (не съществуват 

негативни ползи). Остойностяване на ползите се нарича остойностяване, защото се 

свързва с парично изражение, а не с количества. Не е ясно, как се случва остойностяване 

по количества. Поне в текста на писмото на български език, ако има такива изрази, да се 

премахнат.   

От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси и коментари по 

доклада.  

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 12, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 

347/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно указания за 

трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, 

както и за изменение на Регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/2009 

и чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране 

и на нейната администрация,  

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

 1. Приема доклад с вх. № ДК- 1577 от 17.06.2022 г. относно консултация по чл. 12, 

параграф 3 от Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 

април 2013 година относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за 

отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, както и за изменение на регламенти (ЕО) № 

713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/2009 във връзка с Проект от общ интерес 6.20.4 

„Подземно газово хранилище Депомуреш, Румъния“. 

 

 2. Приема проект на писмо до ANRE и Depomures S.A. с аргументите, изложени в 

доклада. 

 

В заседанието по точка първа участват председателят Станислав Тодоров и 

членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев, Димитър Кочков, 

Пенка Трендафилова. 

 

 

Решението е взето с пет гласа „за” (Станислав Тодоров - за, Александър Йорданов 

- за, Благой Голубарев, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които два 

гласа (Александър Йорданов, Благой Голубарев) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

 

Приложения: 

 1. Доклад с вх. № ДК- 1577 от 17.06.2022 г. относно консултация по чл. 12, параграф 

3 от Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 

година относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на 
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Решение № 1364/2006/ЕО, както и за изменение на регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 

714/2009 и (ЕО) № 715/2009 във връзка с Проект от общ интерес 6.20.4 „Подземно газово 

хранилище Депомуреш, Румъния“. 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       

.................................................                   СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ 

  А. Йорданов 

 

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

  Б. Голубарев 

 

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

  Д. Кочков 

 

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

  П. Трендафилова 

         ИСКРА СТАЙКОВА 

 

 

 

Протоколирал: 

 

 Н. Косев - главен експерт 
 

 


