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П Р О Т О К О Л 
 

№ 181 

 
София, 07.07.2022 година 

 

Днес, 07.07.2022 г. от 15:00 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

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

Благой Голубарев – член на КЕВР. 

 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, 

Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Искра Стайкова (без право 

на глас).   

  

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

Димитров – и.д. директор на дирекция „Природен газ“ и  Р. Тахир - началник отдел 

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

 

Членът на Комисията Благой Голубарев каза, че е упълномощен от председателя 

на КЕВР да води закритото заседание в пълен състав. В предварителния дневен ред 

има една точка. На основание чл. 33, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за 

енергийно и водно регулиране и нейната администрация има предложение от главния 

секретар за включването на допълнителна т. 2 в дневния ред:  

Доклад относно идентифициране на търговски чувствителна информация в 

Решение № СН-1 от 01.07.2022 г., неразделна част от което е Окончателното 

съвместно решение на КЕВР и РАЕ за сертифициране на „Ай Си Джи Би“ АД като 

независим преносен оператор, прието от националните регулаторни органи за 

енергия на Република България и на Република Гърция, както и в Становище на 

Европейската комисия C(2022) 4656 final от 28.06.2022 г. с оглед нейното заличаване 

при публикуване на същите.  

Докладът е изготвен от работна група в състав: Милен Димитров, Елена 

Маринова, Ремзия Тахир, Грета Дечева, Снежана Станкова, Людмила Ненова, 

Виктория Джерманова, Любослава Джоргова, Ваня Василева, Рада Башлиев. 

 

Председателстващият Благой Голубарев запита дали има други предложения и 

коментари относно коригирания дневен ред, включващ допълнителна т. 2, която е по 

предложение на главния секретар. 

 

Председателстващият установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и 

включването на допълнителна т. 2, няма други предложения, както и няма правни 

пречки за провеждане на заседанието. Дневният ред е приет с четири гласа „за” 

(Александър Йорданов – за, Благой Голубарев – за,  Димитър Кочков - за, Пенка 

Трендафилова - за), от които два гласа (Александър Йорданов, Благой Голубарев) на 

член на Комисията със стаж в сектор Енергетика и два гласа (Димитър Кочков, Пенка 

Трендафилова) на членове на Комисията със стаж във ВиК сектора. 
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Заседанието протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад с вх. № E-Дк-1604 от 30.06.2022 г. относно извършена проверка по 

документи на обстоятелствата във връзка със сключените договори за покупко-

продажба на природен газ, предназначен за продажба през 2021 г. по Програмата за 

освобождаване на природен газ. 

Работна група: Милен Димитров, Мариана Сиркова, Росица Тодорова,  

Ралица Караконова, Пламен Кованджиев  

 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-1629 от 06.07.2022 г. относно идентифициране на 

търговски чувствителна информация в Решение № СН-1 от 01.07.2022 г., неразделна 

част от което е Окончателното съвместно решение на КЕВР и РАЕ за сертифициране на 

„Ай Си Джи Би“ АД като независим преносен оператор, прието от националните 

регулаторни органи за енергия на Република България и на Република Гърция, както и 

в Становище на Европейската комисия C(2022) 4656 final от 28.06.2022 г. с оглед 

нейното заличаване при публикуване на същите.  

Работна група: Милен Димитров, Елена Маринова, Ремзия Тахир, Грета Дечева, 

Снежана Станкова, Людмила Ненова, Виктория Джерманова,  

Любослава Джоргова, Ваня Василева, Рада Башлиев. 
 

По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № E-Дк-1604 от 30.06.2022 г. относно 

извършена проверка по документи на обстоятелствата във връзка със сключените 

договори за покупко-продажба на природен газ, предназначен за продажба през 

2021 г. по Програмата за освобождаване на природен газ. 

 

Със Заповед № З-Е-309 от 25.11.2021 г. на Председателя на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), на основание чл. 21, ал. 1, т. 43 и т. 

44, чл. 77, ал. 2, чл. 78 и чл. 80 от Закона за енергетиката (ЗЕ), във връзка с т. 32 от 

Споразумение за изпълнение на Програма за освобождаване на природен газ 

(Споразумението), одобрено от КЕВР с решение по т. 2 по Протокол № 209 от 

29.11.2019 г. и чл. 10, ал. 1, т. 6 от Правилника за дейността на КЕВР и на нейната 

администрация е възложено на работна група да извърши проверка по документи на 

обстоятелствата във връзка със сключените договори за покупко-продажба на природен 

газ, предназначен за продажба през 2021 г. по Програмата за освобождаване на 

природен газ (Програмата) с оглед установяване дали са спазени изискванията на чл. 

176а, ал. 3, т. 1 и т. 3 от ЗЕ освободените количества природен газ по програмата за 

освобождаване на природен газ да са продадени на крайни снабдители или клиенти, 

присъединени към газопреносната система на Република България.  

В чл. 176а, ал. 1 от ЗЕ са определени минималните количества природен газ, 

които общественият доставчик предлага за продажба на организирания борсов пазар на 

природен газ за периода 2020 г. – 2024 г.  

Съгласно чл. 176а, ал. 2 от ЗЕ количествата по ал. 1 се предлагат за продажба при 

условията и по реда на одобрено от Комисията споразумение за изпълнение на 

програма за освобождаване на природен газ, сключено между оператора на 

организирания борсов пазар на природен газ и обществения доставчик. Със 

споразумението се определят и редът за провеждане на търговете за освобождаване, 

ценовите механизми за освобождаване, включително за началната цена на търга, срокът 

на действие на споразумението, видовете предлагани продукти и периодите на тяхното 

предлагане. 

Съгласно чл. 176а, ал. 3, т. 1 от ЗЕ количествата по ал. 1 се освобождават съгласно 

споразумението по ал. 2 и при спазване на следните условия: провеждане до два търга 
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за освобождаване на количествата по ал. 1 с цел гарантиране сигурността на доставките 

за страната, като количествата са предназначени за крайни снабдители или клиенти, 

присъединени към газопреносната система на Република България. 

„Булгаргаз“ ЕАД е обществен доставчик на природен газ за територията на 

Република България съгласно издадената му от КЕВР лицензия № Л-214-14 от 

29.11.2006 г. С Решение по Протокол № 209 от 29.11.2019 г., по т. 2 на КЕВР е 

одобрено Споразумение за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ, 

сключено между оператора на организирания борсов пазар на природен газ и 

обществения доставчик на природен газ. 

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД, на основание т. 11 от Споразумението, е определило и 

публикувало на интернет страницата си календар на търговете за 2021 г., по който са се 

провели съответните търгове по Програмата за 2021 г.  

Първите два търга по Програмата съгласно календара на търговете за 2021 г. са 

проведени съответно на 30.11.2020 г. (търг за годишен продукт и търг за дванадесет 

месечни продукта) и 07.12.2020 г. (търг за годишен продукт в размер на незакупените 

количества от годишния продукт, предложен на предходния търг и търг за дванадесет 

месечни продукта в размер на незакупените количества от месечните продукти, 

предложени в предходния търг). 

С оглед на установяване на възложената в Заповед № З-Е-309 от 25.11.2021 г. 

задача е изискана съответната информация, както следва:   

С писмо с изх. № Е-15-20-50 от 30.11.2021 г. на КЕВР от „Булгаргаз“ ЕАД е 

изискано да представи в КЕВР копия на сключени от дружеството годишни и месечни 

договори за покупко-продажба на природен газ по Програмата с лицата, на които са 

разпределени количества природен газ от търговете, проведени на 30.11.2020 г. и 

07.12.2020 г. В тази връзка с писмо с вх. № Е-15-20-50 от 03.12.2021 г. „Булгаргаз“ ЕАД 

е предоставило в КЕВР копия на следните договори:  

- договор № 516-213 от 18.12.2020 г. за покупко-продажба на природен газ по 

програма за освобождаване на количества, сключен между „Булгаргаз“ ЕАД и (...), с 

приложени: годишна програма за доставка на природен газ и декларация за изходна 

точка/изходни точки от газопреносната мрежа, за която са предназначени закупените 

количества; 

- договор № 517-213 от 18.12.2020 г. за покупко-продажба на природен газ по 

програма за освобождаване на количества, сключен между „Булгаргаз“ ЕАД и (...), с 

приложени: годишна програма за доставка на природен газ и декларация за изходна 

точка/изходни точки от газопреносната мрежа, за която са предназначени закупените 

количества; 

- договор № 510-213 от 22.12.2020 г. за покупко-продажба на природен газ по 

програма за освобождаване на количества, сключен между „Булгаргаз“ ЕАД и (...), с 

приложена годишна програма за доставка на природен газ; 

- договор № 511-213 от 16.12.2020 г. за покупко-продажба на природен газ по 

програма за освобождаване на количества, сключен между „Булгаргаз“ ЕАД и (...), с 

приложени: годишна програма за доставка на природен газ и декларация за изходна 

точка/изходни точки от газопреносната мрежа, за която са предназначени закупените 

количества. 

С писмо с изх. № Е-15-20-50 от 08.12.2021 г. на КЕВР от „Булгаргаз“ ЕАД е 

изискано допълнително да представи в КЕВР приложение към договор за покупко-

продажба на природен газ с (...) и договор с (...).В тази връзка с писмо с вх. № Е-15-20-

50 от 13.12.2021 г. „Булгаргаз“ ЕАД е предоставило в КЕВР копие на сключен договор 

№ 515-213 от 31.12.2020 г. за покупко-продажба на природен газ по Програмата с (...), 

ведно с приложенията към него и е информирало КЕВР, че (...) и (...) не са представили 

декларация Приложение № 4 към договор № 510-213 от 22.12.2020 г. и същата 

декларация към договор № 515-213 от 31.12.2020 г.  

От представената информация са установени лицата, на които са разпределени 
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количества природен газ от търговете, проведени на 30.11.2020 г. и 07.12.2020 г. по 

Програмата, като това са: (...), (...), (...), (...) и (...). 

С писмо с изх. № Е-15-20-5 от 17.01.2022 г. на КЕВР от „Булгаргаз“ ЕАД е 

изискано допълнително да представи в КЕВР копия на фактури за продадени 

количества природен газ по Програмата за 2021 г. на (...) и (...). В тази връзка с писмо с 

вх. № Е-15-20-5 от 19.01.2022 г. „Булгаргаз“ ЕАД е предоставило в КЕВР изисканата 

информация. 

С писмо с изх. № Е-15-20-11 от 16.02.2022 г. на КЕВР от „Булгаргаз“ ЕАД е 

изискано допълнително да представи в КЕВР копия на фактури за продадени 

количества природен газ от търговете, проведени на 30.11.2020 г. и 07.12.2020 г. по 

Програмата за 2021 г. на (...), (...), (...) и (...). В тази връзка с писмо с вх. № Е-15-20-11 от 

23.02.2022 г. „Булгаргаз“ ЕАД е предоставило в КЕВР изисканата информация.  

От представената от „Булгаргаз“ ЕАД информация се установи следното: 

На търговете проведени на 30.11.2020 г. „Булгаргаз“ ЕАД е предложило следните 

количества: 

 годишен продукт в размер на 2 140 GWh и  

 12 месечни продукта, в общ размер, възлизащ на 2 140 GWh, както 

следва: 

2021 г. MWh 

януари 178 375 

февруари 178 375 

март 178 375 

април 178 375 

май 178 375 

юни 178 375 

юли 178 375 

август 178 375 

септември 178 375 

октомври 178 375 

ноември 178 375 

декември 178 375 

 

На търговете проведени на 07.12.2020 г. „Булгаргаз“ ЕАД е предложило следните 

незакупени количества по време на търговете, проведени на 30.11.2020 г.:  

 годишен продукт в размер на 1 775,135 GWh и  

 12 месечни продукта, в общ размер, възлизащ на 1 416,756 GWh, както 

следва: 

2021 г. MWh 

януари 118 063 

февруари 118 063 

март 118 063 

април 118 063 

май 118 063 

юни 118 063 

юли 118 063 

август 118 063 

септември 118 063 

октомври 118 063 

ноември 118 063 

декември 118 063 

 

Общо реализираното количество природен газ по месеци от двата търга е, както 
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следва:     

2021 г. 
(...)  (...)  (...)  (...)  (...)  (...)  

MWh 

януари (...)  (...)  (...)  (...)  

 

(...)  

февруари (...)  (...)  (...)  (...)  

 

(...)  

март (...)  (...)  

 

(...)  

 

(...)  

април 

   

(...)  

 

(...)  

май 

   

(...)  

 

(...)  

юни 

   

(...)  

 

(...)  

юли 

   

(...)  

 

(...)  

август 

   

(...)  

 

(...)  

септември 

   

(...)  

 

(...)  

октомври 

    

(...)  (...)  

ноември 

    

(...)  (...)  

декември 

    

(...)  (...)  

 

„Булгаргаз“ ЕАД е издало фактури за продажба на природен газ на (...), (...), (...), 

(...), (...) и (...) за посочените количества. 

С писмо с изх. № Е-15-45-97 от 16.12.2021 г. на КЕВР от „Булгартрансгаз“ ЕАД е 

изискано да предостави информация за пренесените количества до изходни точки на 

газопреносната мрежа и до точките на междусистемно свързване с цел износ на 

количества извън страната за: (...) за м. януари, м. февруари и м. март на 2021 г.; (...) за 

м. януари, м. февруари и м. март на 2021 г.; (...) за м. януари и м. февруари на 2021 г.; 

(...) за всеки месец на 2021 г. и (...) за всеки месец на 2021 г. В тази връзка с писмо с вх. 

№ Е-15-45-97 от 29.12.2021 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е предоставило изисканата 

информация.  

С писмо с изх. № Е-15-45-97 от 17.01.2022 г. на КЕВР от „Булгартрансгаз“ ЕАД е 

изискано да предостави допълнителна информация за пренесените количества до 

изходни точки на газопреносната мрежа, точки на междусистемно свързване и до 

Виртуална търговска точка за (...) за периода от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г. предвид, 

че считано от 01.10.2021 г. (...) замества (...) по договорите с „Булгаргаз“ ЕАД и (...) 

съгласно сключени тристранни споразумения. В тази връзка с писмо с вх. № Е-15-45-97 

от 19.01.2022 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е предоставило изисканата информация.  

С писмо с изх. № Е-15-45-9 от 16.02.2022 г. на КЕВР от „Булгартрансгаз“ ЕАД е 

изискано да предостави допълнителна информация за пренесени  количества от ВТТ: за 

(...) за месеците януари, февруари и март 2021 г. и до кои изходни точки от 

газопреносната система; за (...) за месец март 2021 г. и до кои изходни точки от 

газопреносната система и (...) до изходна зона България, по месеци за 2021 г. В тази 

връзка с писмо с вх. № Е-15-45-9 от 22.02.2022 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е предоставило 

изисканата информация. 

С писмо с изх. № Е-15-66-1007 от 10.05.2022 г. на КЕВР от „Газов Хъб Балкан“ 

ЕАД е изискано да предостави информация за пазарните сегменти на „Газов хъб 

Балкан“ ЕАД, на които (...) е извършвало сделки, като е продавало количества природен 

газ за м. май 2021 г. на (...), (...), (...), (...) и за м. август 2021 г. на (...), (...), (...), (...). 

Изискана е също информация и за пазарни сегменти на „Газов хъб Балкан“ ЕАД, на 

които (...) е извършвало сделки, като е продавало количества природен газ за м. 

октомври 2021 г. на (...) и (...). В тази връзка с писмо с вх. № Е-15-66-1007 от 17.05.2022 

г. „Газов Хъб Балкан“ ЕАД е предоставило в КЕВР изисканата информация. 

С писмо с изх. № Е-15-67-1004 от 10.05.2022 г. на КЕВР от „Българска енергийна 
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Ниво 2 

търговска платформа“ АД („БЕТП“ АД) е изискано да предостави информация за 

продадени количества природен газ на платформата за търговия „БЕТП“ АД от (...) за 

м. май 2021 г. на (...), (...), (...), (...) и за м. август 2021 г. на (...), (...). В тази връзка с 

писмо с вх. № Е-15-67-1004 от 19.05.2022 г. „БЕТП“ АД е информирало КЕВР, че (...) 

не е член на организирания борсов пазар на природен газ на „БЕТП“ АД и (...) не е 

извършвало сделки на платформата за търговия на „БЕТП“ АД. 

С писма с изх. № Е-15-20-50 от 13.12.2021 г. и 16.02.2022 г. на КЕВР от (...) е 

изискана съответната информация, представена с писма с вх. № Е-15-20-50 от 

20.12.2021 г. и 21.02.2022 г., от която се установи следното:     

(...) е участвало на търга по Програмата за 2021 г., проведен на 07.12.2020 г. 

Дружеството е сключило с „Булгаргаз“ ЕАД договор № 517-213 от 18.12.2020 г. за 

покупко-продажба на природен газ по месеци: 

2021 г. 
(...)  

MWh 

м. януари (...)  

м. февруари (...)  

м. март (...)  

 

„Булгаргаз“ ЕАД е издало фактури за продажба на природен газ на (...) за 

посочените количества. 

Клиентите, за които (...) е закупило посочените количества природен газ са: (...); 

(...); (...); (...).  

Тези клиенти имат обекти, които са присъединени към газопреносната мрежа на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД.  

(...) е сключило договори с посочените клиенти, на които е доставило на ВТТ и 

изходни точки на газопреносната мрежа, следните количества природен газ: 

2021 г. 

(...)  (...)  (...)  (...)  

изходна точка изходна точка изходна точка ВТТ 

MWh MWh MWh MWh 

м. януари (...)  (...)  (...)  (...)  

м. февруари (...)  (...)  (...)  (...)  

м. март (...)  (...)  (...)  (...)  

 

(...) е издало фактури на клиентите за доставка на посочените количества 

природен газ. 

(...) е закупило от „Булгаргаз“ ЕАД, съответно е доставило на своите клиенти, 

следните количества природен газ, по месеци: 

 Закупени от „Булгаргаз“ ЕАД за м. януари 2021 г. - (...) MWh природен газ; 

доставени общо за същия период (...), (...) и (...) - (...) MWh природен газ.  

 Закупени от „Булгаргаз“ ЕАД за м. февруари 2021 г. - (...) MWh природен газ; 

доставени общо за същия период на (...), (...) и (...) - (...) MWh природен газ.  

 Закупени от „Булгаргаз“ ЕАД за м. март 2021 г. - (...) MWh природен газ; 

доставени общо за същия период на (...), (...), (...) и (...) - (...) MWh природен газ.  

С писма с изх. № Е-15-71-1 от 22.12.2021 г. и 16.02.2022 г. на КЕВР от (...)  е 

изискана съответната информация, представена с писма с вх. № Е-15-71-1 от 31.12.2021 

г. и 11.05.2022 г., от която се установи следното:     
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Ниво 2 

(...) е участвало на търга, проведен на 30.11.2020 г. Дружеството е сключило с 

„Булгаргаз“ ЕАД договор № 515-213 от 31.12.2020 г. за покупко-продажба на природен 

газ за следните количества по месеци:    

2021 г. 
(...)  

MWh 

м. януари (...)  

м. февруари (...)  

м. март (...)  

м. април  (...)  

м. май (...)  

м. юни (...)  

м. юли (...)  

м. август (...)  

м. септември (...)  

м. октомври (...)  

м. ноември (...)  

м. декември (...)  

 

„Булгаргаз“ ЕАД е издало фактури за продажба на природен газ на (...) за 

посочените количества. 

Клиентът, за когото (...) е закупило посочените количествата природен газ е (...) в 

качеството му на краен снабдител.  

(...) е доставило на (...) на изходни точки на газопреносната мрежа, съгласно 

сключен договор за доставка на природен газ, следните количества:   

 

2021 г. 

изходна 

точка 

MWh 

м. януари (...)  

м. февруари (...)  

м. март (...)  

м. април  (...)  

м. май (...)  

м. юни (...)  

м. юли (...)  

м. август (...)  

м. септември (...)  

м. октомври (...)  

м. ноември (...)  

м. декември (...)  

 

(...) е издало фактури за доставка на природен газ на (...) за посочените количества 

природен газ. 

(...) е продало количества природен газ и на (...) за балансиране за м. октомври и 

м. декември 2021 г., за които е представило фактури към (...). Продадените количества 

на (...) за м. октомври и м. декември 2021 г. са по (...) MWh. 
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1 2 3 4 

2021 г. 

Закупени 

количества 

природен газ 

от (...)  

Доставени 

количества 

природен газ 

на (...)  

Продадени 

количества 

природен газ на 

(...) за 

балансиране 

MWh MWh MWh 

м. януари (...)  (...)   

м. февруари (...)  (...)   

м. март (...)  (...)   

м. април  (...)  (...)   

м. май (...)  (...)   

м. юни (...)  (...)   

м. юли (...)  (...)   

м. август (...)  (...)   

м. септември (...)  (...)   

м. октомври (...)  (...)  (...)  

м. ноември (...)  (...)   

м. декември (...)  (...)  (...)  

 

С писмо с изх. № Е-15-20-50 от 13.12.2021 г. на КЕВР от (...) е изискана 

съответната информация, представена с писмо с вх. № Е-15-20-50 от 17.12.2021 г., от 

която се установи следното:     

(...) е участвало в търга, проведен на 07.12.2020 г. Дружеството е сключило с 

„Булгаргаз“ ЕАД договор № 516-213 от 18.12.2020 г. за покупко-продажба на природен 

газ за следните количества по месеци:  

 

2021 г. 
(...)  

MWh 

м. януари (...)  

м. февруари (...)  

м. март (...)  

 

„Булгаргаз“ ЕАД е издало фактури за продажба на природен газ на (...) за 

посочените количества. 

Клиентите, за които (...) е закупило посочените количества природен газ, са: (...); 

(...); (...).  

Тези клиенти имат обекти, които са присъединени към газопреносната мрежа на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД.  

(...) е сключило договори с посочените клиенти, на които е доставило на ВТТ и 

изходни точки на газопреносната мрежа, следните количества природен газ: 

 

2021 г. (...)  (...)  (...)  
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ВТТ изходна точка изходна точка изходна точка 

MWh MWh MWh MWh 

м. януари (...)  (...)  (...)  (...)  

м. февруари (...)   (...)  (...)  

м. март (...)   (...)  (...)  

 

(...) е издало фактури на клиентите за доставка на посочените количества 

природен газ. 

(...) е закупило от „Булгаргаз“ ЕАД, съответно е доставило на своите клиенти, 

следните количества природен газ, по месеци: 

 Закупени от „Булгаргаз“ ЕАД за м. януари 2021 г. - (...) MWh природен газ; 

доставени общо за същия период на (...), (...) и (...) - (...) MWh природен газ.  

  Закупени от „Булгаргаз“ ЕАД за м. февруари 2021 г. - (...) MWh природен газ; 

доставени общо за същия период на (...), (...) и (...) - (...) MWh природен газ.  

 Закупени от „Булгаргаз“ ЕАД за м. март 2021 г. - (...) MWh природен газ; 

доставени общо за същия период на (...), (...) и (...) - (...) MWh природен газ.  

С писмо с изх. № Е-15-20-50 от 13.12.2021 г. на КЕВР от (...) е изискана 

съответната информация, представена с писмо с вх. № Е-15-20-50 от 17.12.2021 г., от 

която се установи следното:     

(...) е участвало на търговете по Програмата за 2021 г., проведени на 30.11.2020 г. 

и 07.12.2020 г. Дружеството е сключило с „Булгаргаз“ ЕАД договор № 511-213 от 

16.12.2020 г. за покупко-продажба на природен газ за следните количества по месеци:  

 

2021 г. 
(...)  

MWh 

м. януари (...)  

м. февруари (...)  

 

„Булгаргаз“ ЕАД е издало фактури за продажба на природен газ на (...) за 

посочените количества. 

Клиентите, за които (...) е закупило посочените количества природен газ са: (...); 

(...); (...); (...); (...); (...); (...); (...); (...); (...); (...); (...); (...).  

Тези клиенти имат присъединени обекти към газопреносната мрежа, като (...) е 

краен снабдител. 

(...) е сключило договори с посочените клиенти, като е доставило на изходни 

точки на газопреносната мрежа, следните количества природен газ: 

 

клиент 
м. януари 2021 г. м. февруари 2021 г. 

MWh MWh 
(...) (...) (...) 
(...) (...) (...) 
(...) (...) (...) 
(...) (...) (...) 
(...) (...) (...) 
(...) (...) (...) 
(...) (...) (...) 
(...) (...) (...) 
(...) (...) (...) 
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(...) (...) (...) 
(...) (...) (...) 
(...) (...) (...) 
(...) (...) (...) 

(...) е издало фактури на клиентите за доставка на посочените количества 

природен газ. 

(...) е закупило от „Булгаргаз“ ЕАД, съответно е доставило на своите клиенти, 

следните количества природен газ, по месеци: 

 Закупени от „Булгаргаз“ ЕАД за м. януари 2021 г. - (...) MWh природен газ; 

доставени общо за същия период на клиентите - (...) MWh природен газ.  

 Закупени от „Булгаргаз“ ЕАД за м. февруари 2021 г. - (...) MWh природен газ; 

доставени общо за същия период на клиентите - (...) MWh природен газ.  

С писма с изх. № Е-12-00-642 от 16.12.2021 г., 16.02.2022 г. и 29.04.2022 г. на 

КЕВР от (...) и (...) е изискана съответната информация, представена с писма с вх. № Е-

12-00-642 от 23.12.2021 г., 21.02.2022 г. и 12.05.2022 г., от която се установи следното:     

(...) е участвало на търговете, проведени на 30.11.2020 г. и 07.12.2020 г. 

Дружеството е сключило с „Булгаргаз“ ЕАД договор № 510-213 от 22.12.2020 г. за 

покупко-продажба на природен газ за следните количества по месеци: 

 

2021 г. 
(...)  

MWh 

м. януари (...)  

м. февруари (...)  

м. март (...)  

м. април  (...)  

м. май (...)  

м. юни (...)  

м. юли (...)  

м. август (...)  

м. септември (...)  

м. октомври (...)  

м. ноември (...)  

м. декември (...)  

 

„Булгаргаз“ ЕАД е издало фактури за продажба на природен газ на (...) (за 

месеците от януари до септември), съответно на (...) (за месеците от октомври до 

декември). 

Клиентът, за когото (...) и (...) са закупили посочените количества природен газ е 

(...) в качеството му на краен снабдител.  

(...) е сключило договор № ПП-ОМ-80 от 27.11.2020 г. за доставка на природен газ 

с (...) . Считано от 01.10.2021 г., (...) замества (...) по договора с (...) съгласно тристранно 

споразумение от 30.09.2021 г. (...) и (...) са доставили до Виртуална търговска точка, 

следните количества природен газ:  

 

2021 г. 
(...)  

MWh 

доставени от (...)  

м. януари (...)  
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м. февруари (...)  

м. март (...)  

м. април  (...)  

м. май (...)  

м. юни (...)  

м. юли (...)  

м. август (...)  

м. септември (...)  

доставени от (...)  

м. октомври (...)  

м. ноември (...)  

м. декември (...)  

 

(...) и (...) са издали фактури за доставка на природен газ на (...) . 

(...) е нагнетило в ПГХ „Чирен“ (...) MWh природен газ през м. юли 2021 г. и (...) 

MWh природен газ през м. септември 2021 г.   

(...) заявява, че количествата природен газ, закупени за м. юли и м. септември 

2021 г., които не са доставени на (...) в същите месеци, са съхранени в ПГХ „Чирен“ и 

са доставени на (...) през м. ноември и м. декември 2021 г.  

(...), съответно (...), е продало (...) MWh природен газ на платформата на „Газов 

хъб Балкан“ ЕАД през м. май 2021 г. на пазарен сегмент: „ден напред“ и „в рамките на 

деня“; (...) MWh през м. август 2021 г. на пазарен сегмент: „ден напред“ и „в рамките на 

деня“ и (...) MWh през м. октомври 2021 г. на пазарен сегмент: „в рамките на деня“ и 

„уикенд продукт“. Тези количества са продадени на платформата на „Газов хъб Балкан“ 

ЕАД, поради невъзможност от страна на (...) да приеме договорените количества по 

Програмата в резултат от понижено потребление от страна на клиентите на крайния 

снабдител, както и от невъзможността на (...) да намали в необходимия размер дневните 

договорени количества по договора си с (...). С цел балансиране на балансовите си 

портфейли (...) и (...) са извършили сделки на организирания борсов пазар. 

   

1 2 3 4 5 6 7 

2021 г. 

Закупени 

количества 

природен 

газ от (...)  

по 

Програмат

а за 2021 г. 

от 

търговете 

на 

30.11.2020 

г. и 

07.12.2020 

г. 

Доставени 

количества 

природен газ 

на (...) по 

Програмата за 

2021 г. от 

търговете на 

30.11.2020 г. и 

07.12.2020 г. 

Продадени 

количества 

природен 

газ на 

платформа

та на (...)  

Общо 

продадени 

количества 

(3 + 4) 

Разлика 

между 

продадени 

и закупени 

количества 

(5 – 2) 

Нагнетен

и 

количеств

а 

природен 

газ в ПГХ 

„Чирен“ 

от (...)  

MWh MWh MWh MWh MWh MWh 

м. януари (...)  (...)   (...)  (...)   

м. февруари (...)  (...)   (...)  (...)   

м. март (...)  (...)   (...)  (...)   

м. април  (...)  (...)   (...)  (...)   
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м. май (...)  (...)  (...)  (...)  (...)   

м. юни (...)  (...)   (...)  (...)   

м. юли (...)  (...)   (...)  (...)  (...)  

м. август (...)  (...)  (...)  (...)  (...)   

м. 

септември 

(...)  (...)  
 

(...)  (...)  
(...)  

м. октомври (...)  (...)  (...)  (...)  (...)   

м. ноември (...)  (...)   (...)  (...)   

м. декември (...)  (...)   (...)  (...)   

 

От направената проверка се установи, че количествата природен газ от първите 

два търга, проведени на 30.11.2020 г. и 07.12.2020 г. по Програмата са закупени от 

търговци на природен газ за доставка до крайни снабдители и клиенти присъединени 

към газопреносната система на Република България, съгласно изискванията на чл. 176а, 

ал. 3, т. 1 и т. 3 от ЗЕ.  

За резултатите от извършената проверка, на основание чл. 80 от ЗЕ са съставени и 

връчени констативен протокол (...) на (...); констативен протокол (...) на (...); констативен 

протокол (...) на (...); констативен протокол (...) на (...) и (...); констативен протокол (...) на 

(...) и констативен протокол (...) на (...).  

Дружествата не са представили в КЕВР обяснения, в качеството си на 

проверявани лица, по съставените и връчени констативни протоколи. 

 

Изказвания по т.1.: 

Докладва М. Димитров. Със заповед на председателя на Комисията е възложено 

на работна група да извърши проверка дали са спазени изискванията на Закона за 

енергетиката: освободените количества по Програмата за освобождаване на природен 

газ да са продадени на крайни снабдители или клиенти присъединени към 

газопреносната система на България. Законът за енергетика регламентира (с цел 

гарантиране на сигурността на доставките за страната) количествата по Програмата от 

първите два търга да са предназначени за крайни клиенти или клиенти присъединени 

към газопреносната мрежа. Първите два търга, съгласно календара за 2021 г., са 

проведени на 30.11.2020 г. и 07.12.2020 г. Работната група е изискала съответната 

информация от „Булгаргаз“ ЕАД. Установени са количествата, които са предложени от 

„Булгаргаз“ ЕАД на първите два търга и дружествата, които са ги закупили: (...), (...), 

(...), (...), (...). В доклада са посочени конкретните количества, които са закупени от тези 

дружества. Тези дружества са търговци на природен газ, като от тях е изискана 

информация за кои свои клиенти са закупили въпросните количества от първите два 

търга.  

По отношение на (...). Дружеството е закупило количества от търга, проведен на 

07.12.2020 г. по Програмата за следните свои клиенти: (...); (...); (...) и (...). Тези обекти са 

присъединени към газопреносната мрежа на страната, на „Булгартрансгаз“ ЕАД.  

По отношение на (...) Количествата са закупени от търга, проведен на 30.11.2020 г. 

по Програмата, за единствения клиент на (...) - (...), дружество, което е краен снабдител 

на природен газ. (...). е продало за два месеца и количества за балансиране на (...).  

По отношение на (...). Дружеството е закупило количества на търга, проведен на 

07.12.2020 г. по Програмата за следните свои клиенти: (...); (...); (...). Тези клиенти също 

имат обекти, които са присъединени към газопреносната мрежа на страната.  

По отношение на (...). Дружеството е закупило количества от търговете, 

проведени на 30.11.2020 г. и 07.12.2020 г. по Програмата за следните свои клиенти: (...); 

(...); (...); (...); (...); (...); (...); (...); (...); (...); (...); (...); (...). Тези клиенти също имат 

присъединени обекти към газопреносната мрежа, като (...) е краен снабдител на 

природен газ.  По отношение на (...). Дружеството е закупило количества от 
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търговете, проведени на 30.11.2020 г. и 07.12.2020 г. за един свой клиент. Това е 

крайният снабдител (...). (...) е уведомило Комисията, че считано от 21.10.2021 г(...) 

замества (...) по договора с (...) и (...), съгласно сключеното тристранно споразумение от 

трите дружества. (...) е нагнетило количества от Програмата в ПГХ „Чирен“, които 

впоследствие ще са доставени до крайния снабдител (...). (...) и (...) са продали от тези 

количества и на платформата на „Газов хъб Балкан“ ЕАД, тъй като клиентът (...) е бил в 

несъстояние да ги приеме и не е могъл да си намали доставките по другият му договор 

с (...).  

М. Димитров каза, че относно направената проверка е установено, че 

количествата природен газ от първите два търга, проведени на 30.11.2020 г. и 

07.12.2020 г. по Програмата, са закупени от търговци на природен газ за доставка до 

крайни снабдители и клиенти присъединени към газопреносната система на Република 

България, както предвижда и изискването на Закона за енергетиката. 

За резултатите от извършената проверка са съставени и връчени констативни 

протоколи със следните дружества: (...), (...), (...), (...), (...), (...) и (...).  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 1 и чл. 11 от Методиката за 

осъществяване на контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и 

водно регулиране по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационни услуги, работната група предлага  Комисията да 

вземе решение, с което да приеме доклада на работната група относно проверка, 

извършена съгласно Заповед № З-Е-309 от 25.11.2021 г. на Председателя на КЕВР. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 1 и чл. 11 от Методиката за 

осъществяване на контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и 

водно регулиране по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационни услуги, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад с вх. № E-Дк-1604 от 30.06.2022 г. относно извършена 

проверка по документи на обстоятелствата във връзка със сключените договори за 

покупко-продажба на природен газ, предназначен за продажба през 2021 г. по 

Програмата за освобождаване на природен газ. 

 

В заседанието по точка първа участват членовете на Комисията Александър 

Йорданов, Благой Голубарев, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с четири гласа „за” (Александър Йорданов - за, Благой 

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

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

енергетиката. 
 

По т.2. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1629 от 06.07.2022 г. относно 

идентифициране на търговски чувствителна информация в Решение № СН-1 от 

01.07.2022 г., неразделна част от което е Окончателното съвместно решение на 

КЕВР и РАЕ за сертифициране на „Ай Си Джи Би“ АД като независим преносен 

оператор, прието от националните регулаторни органи за енергия на Република 

България и на Република Гърция, както и в Становище на Европейската комисия 

C(2022) 4656 final от 28.06.2022 г. с оглед нейното заличаване при публикуване на 

същите. 
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Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) със свое Решение № СН-1 

от 01 юли 2022 г. и Регулаторният орган за енергия (РАЕ) със свое Решение 593 от 30 

юни 2022 г. са приели Окончателното съвместно решение за сертифициране на „Ай Си 

Джи Би“ АД като независим преносен оператор (Окончателното съвместно решение). В 

тази връзка, на 29.06.2022 г. КЕВР и РAE са получили Становище на Европейската 

комисия C(2022) 4656 final от 28.06.2022 г. съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 

715/2009 и член 10, параграф 6 от Директива 2009/73/ЕО – Гърция България – 

Сертифициране на ICGB АД като оператор на преносна система за газ (Становището на 

ЕК).  

Според чл. 3, пар. 2, изр. 2 и пар. 4 от Регламент (ЕО) № 715/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно условията за 

достъп до газопреносни мрежи за природен газ (Регламент (ЕО) № 715/2009) 

решението на регулаторните органи и становището на Европейската комисията (ЕК) се 

публикуват заедно при запазване поверителността на чувствителната търговска 

информация. В тази връзка, в Становището на ЕК е посочено, че КЕВР и РAE след 

приемане на окончателното решение относно сертифицирането на „Ай Си Джи Би“ АД 

следва да го съобщят на ЕК. Също така, в Становището на ЕК е посочено, че същото ще 

бъде публикувано на интернет страницата на ЕК, като за тази цел  е указано на КЕВР и 

РAE да информират ЕК в рамките на пет работни дни след получаването дали и защо 

смятат, че в съответствие с правилата на Европейския съюз и националните правила за 

поверителност на търговската информация, документът съдържа поверителна 

информация, която следва да бъде заличена преди публикуването. ЕК е посочила, 

също, че не счита съдържащата се в становището информация за поверителна. 

В допълнение към горното, на 04.07.2022 г. КЕВР е уведомена от дирекция С 

„Зелен преход и интеграция на енергийната система“, отдел С.3 „Вътрешен енергиен 

пазар“ към ЕК, че от съображения за прозрачност Становището на ЕК ще бъде 

публикувано на интернет страницата на ЕК, като в тази връзка следва да бъде 

потвърдено, че същото не съдържа поверителна информация. Като алтернатива е 

посочено, че може да бъде предоставена неповерителна версия на становището със 

заличена поверителна информация, като същата е почернена или отбелязана с думите 

(BUSINESS SECRET). Указаният срок за потвърждение е 5 работни дни, а именно: 

11.07.2022 г., като ако такова не бъде предоставено, ЕК ще приеме, че становището 

може да бъде публикувано в пълния му текст. 

Предвид горното, са проведени обсъждания с РАЕ по отношение на подхода за 

идентифициране на информацията в Становището на ЕК и Окончателното съвместно 

решение, която според правилата на Европейския съюз и националните правила следва 

да бъде третирана като поверителна търговска информация. В тази връзка, е постигнато 

съгласие за следния подход: 

1. Заличаване на имената на лицата, които докладват директно на членовете на 

Управителния съвет на независимия преносен оператор по въпроси, свързани с 

експлоатацията, поддръжката и развитието на мрежата. Заличаване на имена на 

физически лица, с изключение на тези, които са номинирани за членове на органите на 

управление на дружеството при тяхното конституиране. Това заличаване се основава на 

изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 

април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на 

лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 

95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). По смисъла на определението 

по чл. 4, т. 1 от същия „лични данни“ означава всяка информация, свързана с 

идентифицирано физическо лице, в т.ч. и пряко или непряко чрез идентификатор като 

име.  

Не са заличени имената на членове на бъдещите органи на управление на 

дружеството, тъй като оценката за независимостта на тези лице от частите на вертикално 

интегрираното предприятие е основно изискване предвид нормите на член 19, параграфи 



 

15 
 

[TLP- AMBER] 

Ниво 2 

1-8 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 

година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на 

Директива 2003/55/ЕО (Директива 2009/73/ЕО), съответно чл. 81д, ал. 3 - 7 от Закона за 

енергетиката (ЗЕ). Също така, това са лицата, които ще бъдат отговорни за ефективното 

управление на независимия преносен оператор и които не по-късно от 31 август 2022 г. 

следва да бъдат надлежно избрани със съответни решения на Общото събрание на 

акционерите и Надзорния съвет на „Ай Си Джи Би“ АД, и официално вписани в 

Търговския регистър на Р България.      

2. Заличаване на предмета по договори с трети лица за предоставяне на 

корпоративни, правни, счетоводни и ИТ услуги. Това заличаване е в съответствие с 

установената в чл. 37 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) забрана за 

разгласяване на търговски тайни. По смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби 

на ЗЗК „търговска тайна“ са факти, информация, решения и данни, свързани със 

стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на правоимащите, за което те са 

взели необходимите мерки. Незаличаване на третите страни по тези договори, предвид 

това, че същите се отнасят до за услуги, различни от основния предмет на дейност на 

„Ай Си Джи Би“ АД. В допълнение, дружеството е възложител на услуги по реда и при 

условията на Закона за обществените поръчки, предвид което лицата – изпълнители по 

договори за услуги, се публикуват в регистър на Агенцията за обществени поръчки. 

Незаличаване по договори за услуги на предмета и третите страни – част от вертикално 

интегрираното предприятие, предвид факта, че същите са в основата на анализа на двата 

регулатора с оглед установяване на изискванията за независимост по Директива 

2009/73/ЕО и ЗЕ.  

3. Заличаване на предмета и третите страни – банкови институции, по договор за 

предоставяне на кредитна линия и договор за откриване и обслужване на специална 

сметка, предвид забраната по чл. 37 от ЗЗК. 

4. Заличаване на параметрите на резервирания капацитет от ползвателите на 

преносна система за газ, предвид забраната по чл. 37 от ЗЗК. 

Горният подход е обоснован и от факта, че „Ай Си Джи Би“ АД като 

сертифициран независим преносен оператор на преносна мрежа за природен газ е 

дружество, което осъществява услуга от обществен интерес по смисъла на § 1, т. 66 от 

Допълнителните разпоредби на ЗЕ. Това качество превалира качеството на търговски 

субект на дружеството. 

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1014 от 06.07.2022 г. „Ай Си Джи Би“ АД е 

представило на КЕВР и РАЕ аргументи относно защитата на личната и търговската 

информация в производството по сертифициране на дружеството като независим 

преносен оператор, като е посочило, че в публичните актове на двата регулаторни 

органа за защитена следва да се третират групите информация, както следва: 

- страни и условия по договори (трети лица). В тази връзка, „Ай Си Джи Би“ АД е 

посочило, че съгласно конкретни клаузи в договорите, по които е страна са установени 

задължения за опазване на конфиденциалността на данните; 

- лични данни (имена и други идентифициращи физическите лица  данни). В тази 

връзка, „Ай Си Джи Би“ АД е посочило, че не разполага със съгласието за разкриване на 

данните на физическите лица, които е предоставило в производството. Отбелязало е, 

също, че разкриването на имената на тези лица не е от значение за оценката на 

независимостта на дружеството. Твърди, че по отношение на личните данни на 

физическите лица, номинирани за членове на бъдещите органи на управление на 

дружеството, ще възникне задължение за разкриване след вписването им в Търговския 

регистър на Р България. 

- вътрешна норма на възвръщаемост. В тази връзка, „Ай Си Джи Би“ АД е 

посочило, че същата представлява търговска тайна и се третира като такава от самото 

начало на регулаторните процедури, вкл. решението за освобождаване. Също така, 

дружеството посочва като пример публикуването на решението за освобождаване за 
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Трансадриатическия газопровод (ТАП). 

- прогнозните годишни финансови отчети. „Ай Си Джи Би“ АД посочва, че тези 

данни представляват очакваното развитие и стратегия за бъдещото осъществяване на 

основния предмет на дейност на дружеството и като такива са търговска тайна. 

Отбелязва, също, че данните в тези отчети са взаимно обвързани с вътрешната норма на 

възвръщаемост и дават възможност за насрещно изчисляване, т.е. разкриването на 

едното ще доведе до разкриване на второто.  

 Аргументите на „Ай Си Джи Би“ АД по отношение на заличаването на страни и 

условия по договори (трети лица) и на лични данни (имена и други идентифициращи 

физическите лица  данни) са неоснователни предвид изложеното по – горе.  

Във връзка с искането за заличаване на вътрешна норма на възвръщаемост и 

прогнозните годишни финансови отчети следва да се има предвид: КЕВР със свое 

Решение № Р-ВО-2 от 8 август 2018 г. и РАЕ със свое Решение 483/2018 от 29 май 2018 

г. са предоставили временно освобождаване на „Ай Си Джи Би“ АД от задълженията за 

регулиране на цените на предоставяните услуги по Директива 2009/73/ЕО и 

националните законодателства. В съответствие с условията на временното 

освобождаване, КЕВР със свое Решение № К-1 от 27 февруари 2020 г., съвместно с 

РАЕ, е одобрила Мрежови кодекс за междусистемен газопровод Гърция – България 

(IGB) и неговите приложения, в т.ч. Тарифен кодекс на IGB. Поради това, цените на 

предоставяните услуги от „Ай Си Джи Би“ АД са регулирани, макар и не по общите 

правила, а по тези на Тарифния кодекс на IGB. Поради това, по отношение на тарифите 

на дружеството е валиден принципа за прозрачност, чието гарантиране изисква 

публикуване на информация, свързана както с определяне на приходите и разходите на 

оператора, респективно с определяне на тарифите за пренос. Тази информация следва 

да позволят на ползвателите на мрежата да разбират начина, по който тези тарифи са 

формирани, съответно включените в тях разходи. В този смисъл, всяка информация, 

отнасяща се до тарифите за пренос следва да е публична. От друга страна, вътрешна 

норма на възвръщаемост и прогнозните годишни финансови отчети са параметри, 

които очертават финансовото състоянието на дружеството, поради което не 

предоставят конкурентно предимство на трето лице. Последното, в още по-голяма 

степен е валидно, предвид факта, че „Ай Си Джи Би“ АД предоставя услуги в условия 

на естествен монопол. 

Въз основа на изложените по-горе аргументи, в Становището на ЕК не се 

съдържа поверителна информация, а в Окончателното съвместно решение, 

съдържащата се такава информация следва да се заличи, преди неговото публикуване.       
 

Изказвания по т.2.: 

Докладва Е. Маринова. Приетото от двата регулаторни органа (КЕВР и РАЕ) 

окончателно съвместно решение за сертифициране на „Ай Си Джи Би“ АД и свързаното с него 

становище на Европейската комисия, следва да бъдат публикувани при заличаване на 

поверителността на чувствителната търговска информация от Европейската комисия и 

съответно от регулаторните органи, като това е и задължение, което произтича от Регламент № 

715 и от националното законодателство. По тази причина Европейската комисия е уведомила 

двата регулатора, че в срок от 5 работни дни, които изтичат на 11.07.2022 г., те трябва да 

предоставят своето становище дали становището на Европейската комисия съдържа 

поверителна информация. В случай, че такава е налична в това становище, тя трябва да бъде 

заличена по правилата за заличаване. Европейската комисия е посочила, че ако информацията 

не бъде предоставена в този срок тя ще приеме, че становището трябва да се публикува в 

неговата цялост.  

По тези причини са проведени обсъждания с РАЕ относно подхода за идентифициране 

на информацията в становището на Европейската комисия и окончателното съвместно 

решение, която според правилата на Европейския съюз и националните правила следва да бъде 

третирана като поверителна търговска тайна.  

В резултат на тези обсъждания е постигнато съгласие за следния подход: 
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От двата документа да бъдат заличени имената на лицата, които докладват директно на 

членовете на Управителния съвет на независимия преносен оператор по въпроси, свързани с 

експлоатацията, поддръжката и развитието на мрежата, както и да бъдат заличени имена на 

физически лица, с изключение на имената на лицата, които са номинирани за членове на 

органите на управление на дружеството при тяхното конституиране. Това заличаване се 

основава на правилата на общия регламент относно защитата на данните. Подходът, който е 

възприет за незаличаване на имената на членовете на бъдещите органи на управление се 

обосновава с това, че, първо, тези лица са били в основата и същността на изследването на 

независимост на двата регулатора. На второ място, те са лицата, отговорни за ефективното 

управление на независимия преносен оператор и още повече, че не по-късно от 31.08.2022 г. 

(според условията на окончателното съвместно решение) същите ще бъдат надлежно избрани и 

вписани в Търговския регистър, където ще произтече и задължението да бъдат оповестени 

публично.  

Друга част от подхода е заличаване на предмета по договори с трети лица за 

предоставяне на корпоративни, правни, счетоводни и IT услуги, с изключение на тези договори 

за услуги, по които страна са съответните части от вертикално интегрираното предприятие, тъй 

като всъщност тези части от вертикално интегрираното предприятие са в основата на 

изследването за независимост. Основанията за това заличаване са разпоредбите в Закона за 

защита на конкуренцията, по отношение на опазване на търговската тайна. Няма да бъдат 

заличени страните по договорите, т.е. третите лица, които са страни по договори за услуги, тъй 

като това са всъщност договори за услуги, които не касаят основният предмет на „Ай Си Джи 

Би“ АД. Освен това дружеството е възложител на услуги по Закона за обществените поръчки. 

Когато страните по договорите за услуги попадат в обхвата на този закон и са публични, 

предвид тяхното публикуване в регистъра на Агенцията за обществени поръчки. 

На следващо място следва да бъдат заличени предметът и третите страни, когато са 

банкови институции по разглежданите в мотивите на окончателното финално решение 

договори. Това отново произтича от нормите на Закона за защита на конкуренцията. На 

последно място, следва да бъдат заличени параметрите на резервирания капацитет от 

ползвателите на преносната система за газ – отново поради тази причина, тъй като те са 

предмет на конкретните договори със съответните ползватели.  

Според работната група този подход генерално е обоснован и от факта, че „Ай Си Джи 

Би“ АД, като сертифициран независим преносен оператор, е дружество, което по смисъла на 

Директивата и Закона за енергетиката осъществява услуга от обществен интерес и това 

качество на дружеството превалира качеството му на търговски субект.  Във връзка със 

заличаването на поверителната информация е постъпило и писмо от Ай Си Джи Би“ АД до 

двата регулатора. Дружеството счита, че като поверителна информация следва да се третират 

следните групи информация: страните и условията по договорите с трети лица; всички лични 

данни, т.е. имена и други идентифициращи физическите лица данни, съдържащи се в 

окончателното съвместно решение; вътрешната норма на възвръщаемост на дружеството и 

прогнозните годишни финансови отчети.  

По отношение на вътрешната норма и годишни финансови отчети, дружеството счита, 

че това е търговска тайна, която е защитена от началото на процеса по сертифициране до този 

момент. Според „Ай Си Джи Би“ АД данните, които се съдържат в прогнозните годишни 

финансови отчети дават представа за очакваното развитие и стратегиите за бъдещото 

осъществяване на дейността, на основната дейност на дружеството и затова са търговска тайна, 

както и взаимната им обвързаност. От взаимната им обвързаност би могло да се стигне до 

узнаване на вътрешната норма на възвръщаемост. Работната група счита, че по отношение на 

това искане и аргументите на „Ай Си Джи Би“ АД в първата част за страните и условията по 

договорите и личните данни е неоснователно, поради изложените аргументи.  

По отношение на втората част, работната група счита, че релевантните аргументи са 

факт, че дружеството прилага регулирани цени, макар и не по общите правила на европейското 

и националното законодателство, а по специални правила, които са регламентирани в приетия 

от регулаторите тарифен код. Поради тази причина, по отношение на финансовата информация 

е валиден общият принцип за прозрачност, който се гарантира чрез публикуване на всяка 

информация, която е свързана с определянето на приходите/разходите и тарифите. Следва да се 

има предвид, че самите финансови параметри и нормата на възвръщаемост са параметри, които 

очертават качество на дружеството, а именно финансовото му състояние, поради което не може 

да се приеме, че съставляват някакво конкурентно предимство, още повече, че самото 
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дружество осъществява своите услуги в условие на естествен монопол. Работната група счита, 

че може да се приеме, че в становището на Европейската комисия не се съдържа поверителна 

информация, а в окончателното съвместно решение следва да бъде заличена такава 

информация според групите на подхода, който е изложен.  

На основание чл. 3, пар. 2, изр. 2 и пар. 4 от Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския 

парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно условията за достъп до газопреносни 

мрежи за природен газ и чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и 

водно регулиране и на нейната администрация, работната група предлага, на Комисията да 

обсъди следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да приеме версия на Окончателното съвместно решение за сертифициране на „Ай Си 

Джи Би“ АД като независим преносен оператор, на български и на английски език, със заличена 

поверителна информация;   

 3. Да приеме проект на писмо до дирекция С „Зелен преход и интеграция на енергийната 

система“, отдел С.3 „Вътрешен енергиен пазар“ към Европейската комисия, на български  и на 

английски език.  

Е. Маринова допълни, че в проекта на писмо, който е подготвен до тази дирекция, 

начинът на отбелязване в скоби с три точки (…), трябва да се замени с Business secret, тъй като 

това е начинът на отбелязване, който е възприела Европейската комисия за заличаване на 

такава информация. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Предвид гореизложеното и на основание на чл. 3, пар. 2, изр. 2 и пар. 4 от Регламент 

(ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно 

условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ 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  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-1629 от 06.07.2022 г. относно идентифициране на 

търговски чувствителна информация в Решение № СН-1 от 01.07.2022 г., неразделна част от 

което е Окончателното съвместно решение на КЕВР и РАЕ за сертифициране на „Ай Си Джи 

Би“ АД като независим преносен оператор, прието от националните регулаторни органи за 

енергия на Република България и на Република Гърция, както и в Становище на Европейската 

комисия C(2022) 4656 final от 28.06.2022 г. с оглед нейното заличаване при публикуване на 

същите. 

2. Приема версия на Окончателното съвместно решение за сертифициране на „Ай Си Джи 

Би“ АД като независим преносен оператор, на български и на английски език, със заличена 

поверителна информация;   

 3. Приема проект на писмо до дирекция С „Зелен преход и интеграция на енергийната 

система“, отдел С.3 „Вътрешен енергиен пазар“ към Европейската комисия, на български  и на 

английски език.  

 

В заседанието по точка втора участват членовете на Комисията Александър Йорданов, 

Благой Голубарев, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с четири гласа „за” (Александър Йорданов - за, Благой Голубарев - 

за, Димитър Кочков - за, Пенка Трендафилова - за), от които два гласа (Александър Йорданов, 

Благой Голубарев) на член на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1. както следва: 

Приема доклад с вх. № E-Дк-1604 от 30.06.2022 г. относно извършена проверка по 

документи на обстоятелствата във връзка със сключените договори за покупко-продажба на 

природен газ, предназначен за продажба през 2021 г. по Програмата за освобождаване на 



 

19 
 

[TLP- AMBER] 

Ниво 2 

природен газ. 

По т.2. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-1629 от 06.07.2022 г. относно идентифициране на 

търговски чувствителна информация в Решение № СН-1 от 01.07.2022 г., неразделна част от 

което е Окончателното съвместно решение на КЕВР и РАЕ за сертифициране на „Ай Си Джи 

Би“ АД като независим преносен оператор, прието от националните регулаторни органи за 

енергия на Република България и на Република Гърция, както и в Становище на Европейската 

комисия C(2022) 4656 final от 28.06.2022 г. с оглед нейното заличаване при публикуване на 

същите. 

2. Приема версия на Окончателното съвместно решение за сертифициране на „Ай Си Джи 

Би“ АД като независим преносен оператор, на български и на английски език, със заличена 

поверителна информация;   

 3. Приема проект на писмо до дирекция С „Зелен преход и интеграция на енергийната 

система“, отдел С.3 „Вътрешен енергиен пазар“ към Европейската комисия, на български  и на 

английски език.  

Приложения:  

1. Доклад с вх. № E-Дк-1604 от 30.06.2022 г. относно извършена проверка по документи 

на обстоятелствата във връзка със сключените договори за покупко-продажба на природен газ, 

предназначен за продажба през 2021 г. по Програмата за освобождаване на природен газ. 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-1629 от 06.07.2022 г.от относно идентифициране на търговски 

чувствителна информация в Решение № СН-1 от 01.07.2022 г., неразделна част от което е 

Окончателното съвместно решение на КЕВР и РАЕ за сертифициране на „Ай Си Джи Би“ АД 

като независим преносен оператор, прието от националните регулаторни органи за енергия на 

Република България и на Република Гърция, както и в Становище на Европейската комисия 

C(2022) 4656 final от 28.06.2022 г. с оглед нейното заличаване при публикуване на същите.  

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  служебен ангажимент 

 

       

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

 А. Йорданов 

 

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

 Б. Голубарев     ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

.................................................      ИСКРА СТАЙКОВА 

 Д. Кочков       

         

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

 П. Трендафилова 

 

 

 

Протоколирали: 

 

 И. Зашева - главен експерт 

 

 Н. Косев - главен експерт 

 

 


