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Р Е Ш Е Н И Е 

№ ВТ - 1 

от 13.02.2020 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 13.02.2020 г., след като разгледа заявление с 

вх. № Е-15-45-10 от 27.11.2019 г. от „Булгартрансгаз” ЕАД, с искане за одобряване на 

проект на актуализиран списък с важни точки от газопреносната система на оператора 

на газопреносната система, доклад с вх. № Е-Дк-44 от 13.01.2020 г., както и събраните 

данни от проведено на 23.01.2020 г. обществено обсъждане и постъпилите становища, 

установи следното: 

 

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило 

заявление с вх. № Е-15-45-10 от 27.11.2019 г. от „Булгартрансгаз” ЕАД, с искане за 

одобряване на проект на актуализиран списък с важни точки от газопреносната система на 

оператора на газопреносната система, за които да се оповестява публично информация за 

техническия, договорния и наличния капацитет съгласно 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 за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005 (Регламент 

(ЕО) № 715/2009). 

Със Заповед № З-Е-248 от 03.12.2019 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

работна група, която да извърши анализ на данните и документите, съдържащи се в 

подаденото заявление и приложенията към него, с оглед преценка за съответствие с 

изискванията на Регламент (ЕО) № 715/2009. 

С писмо с изх. № E-15-45-10 от 20.12.2019 г. на КЕВР, от „Булгартрансгаз“ ЕАД е 

изискано да представи подробна обосновка на съответствието на предложението с условията 

на Регламент (ЕО) № 715/2009 във връзка с изискванията на Комисията от 16 март 2017 

година за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределяне на 

капацитет в газопреносни системи и за отмяна на Регламент (ЕС) № 984/2013 (Регламент 

(ЕС) № 2017/459), както и анализ, с оглед изпълнението на планираните от дружеството 

инфраструктурни проекти и изграждането на двете нови точки на междусистемно свързване. 

С писмо с вх. № Е-15-45-10 от 02.01.2020 г., заявителят е представил изисканата 

информация. 

След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното 

производство данни и доказателства, Комисията приема за установено следното: 
С Решение № ВТ-1 от 07.05.2015 г. КЕВР е одобрила списък с важни точки от 

газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД, за които се публикуват данните, посочени 

в т. 3 от Приложение № I към Регламент (ЕО) № 715/2009. Списъкът с важни точки е 

актуализиран с Решение № ВТ-1 от 29.03.2018 г. на КЕВР. 

Основните цели на Регламент (ЕО) № 715/2009 са: установяване на 

недискриминационни правила за условия за достъп до газопреносни системи, при отчитане 

на специалните характеристики на националните и регионалните пазари, с оглед 

обезпечаване на нормалното функциониране на вътрешния пазар на газ; установяване на 
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недискриминационни правила за условия за достъп до съоръженията за втечнен природен газ 

и до съоръженията за съхранение, при отчитане на специалните характеристики на 

националните и регионалните пазари, както и улесняване появата на добре функциониращ и 

прозрачен пазар на едро с високо равнище на сигурност на доставките на газ и предоставяне 

на механизми за хармонизиране на правилата за достъп до мрежата при трансграничен обмен 

на газ. 

Един от основните механизми за постигане на целите на Регламент (ЕО) № 715/ 2009 

са регламентираните в член 18 от същия изисквания за прозрачност по отношение на 

операторите на преносни системи. Част от тези изисквания е задължението на операторите за 

предоставяните услуги да оповестяват публично информация за техническия, договорения и 

наличния капацитет в числово изражение за всички важни точки, включително входни и 

изходни, редовно и периодично по стандартизиран и удобен за ползване начин (член 18, 

параграф 3 от Регламент (ЕО) № 715/2009 г.). Важните точки от преносната система, за които 

трябва да се оповестява публично информация, се одобряват от регулаторния орган след 

консултация с ползвателите на мрежата (член 18, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 715/2009 

г.).Според т. 3.2.1. от Приложение № I към Регламент (ЕО) № 715/2009, с оглед изпълнение 

на изискванията за прозрачност при определянето на всички важни точки, същите следва да 

включват най-малко следното: 

а) всички входни и изходни точки към и от дадена газопреносна мрежа, експлоатирана 

от определен оператор на преносна система, с изключение на тези изходни точки, които са 

свързани с единичен краен потребител, и също с изключение на тези входни точки, които са 

свързани пряко към добивна инсталация на единичен производител, която се намира в 

Европейския съюз; 

б) всички входни и изходни точки, свързващи балансовите зони на оператори на 

преносни системи; 

в) всички точки, свързващи мрежата на даден оператор на преносна система с 

терминал за втечнен природен газ, търговски газоразпределителни възли с физическо 

разпределение на газ (physical gas hubs), инсталации за съхранение и добив/производство на 

газ, освен ако тези производствени инсталации не са изключени съгласно буква а); 

г) всички точки, свързващи мрежата на даден оператор на преносна система с 

инфраструктура, необходима за предоставяне на спомагателни услуги съгласно 

определението в член 2, параграф 14 от Директива 2009/73/ЕО. 

Със заявление с вх. № Е-15-45-10 от 27.11.2019 г. „Булгартрансгаз” ЕАД е отправило 

искане КЕВР да одобри приложения проект на актуализиран списък с важни точки от 

газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД, във връзка с разширението й от 

дружеството. Предвижда се изграждане на две нови точки на междусистемно свързване на 

мрежата на „Булгартрансгаз“ ЕАД с газопреносните системи на Република Турция и 

Република Сърбия, съответно чрез точките Странджа 2/Малкочлар и Киреево/Зайчар. 

Исканията на дружеството са, както следва: 
1. Точката на междусистемно свързване Странджа 2/Малкочлар, да бъде включена в 

списък с важни точки от газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Публикуването 

на информация за точката да стартира след пускането в експлоатация на междусистемната 

връзка между мрежите на „Булгартрансгаз“ и TAGTAS (Република Турция);  

2. Точката на междусистемно свързване Киреево/Зайчар, да бъде включена в списък с 

важни точки от газопреносната система на „Булгартрансгаз“ЕАД. Публикуването на 

информация за точката да стартира след пускането в експлоатация на междусистемната 

връзка между мрежите на „Булгартрансгаз“ ЕАД и GASTRANS (Република Сърбия). 

Точката на междусистемно свързване Странджа 2/Малкочлар представлява входна 

точка на входно-изходната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД, свързваща газопреносните 

инфраструктури (балансови зони) на „Булгартрансгаз“ ЕАД на територията на Република 

България с тази на TurkAkim Gaz Tasima A.S. (TAGTAS) в Република Турция. В тази връзка, 

точката Странджа 2/Малкочлар попада в обхвата на дефиницията на т. 3.2.1., б. „а“ и б. „б“ и 
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представлява важна точка по смисъла на Приложение № I към Регламент (ЕО) № 715/2009. 

Търговската експлоатация на точката е започнала от 01.01.2020 г.  

Техническият капацитет на точката Странджа 2/Малкочлар в посока от Турция към 

България е 577.1 GWh/d. В резултат на проведената процедура Open season съгласно 

Регламент (ЕС) № 2017/459 и одобрените от КЕВР правила за провеждането й, на 

участниците е разпределен капацитет: 

- 289.5 GWh/d за газови години 2019/2020 (от 01.01.2020 г.) и 2020/2021; 

- 510.7 GWh/d за газови години 2021/2022 ÷ 2038/2039. 

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 2017/459, нерезервираният 

технически капацитет в точката се предлага под формата на стандартни продукти за 

капацитет чрез платформата за резервиране на капацитет RBP, съгласно аукционния 

календар на Европейската мрежа на операторите на преносни системи за газ (ENTSOG). 

Точката на междусистемно свързване Киреево/Зайчар се предвижда да бъде входно-

изходна точка от входно-изходната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД, свързваща 

газопреносните инфраструктури (балансови зони) на „Булгартрансгаз“ ЕАД на територията 

на Република България с тази на Gastrans d.o.o. в Република Сърбия. В тази връзка, точката 

Киреево/Зайчар попада в обхвата на дефиницията на т. 3.2.1., б. „а“ и б. „б“ и представлява 

важна точка по смисъла на Приложение № I към Регламент (ЕО) № 715/2009. 

Инфраструктурата за свързване на газопреносните системи на България и Сърбия е в процес 

на изграждане. Първият етап на строителството, който ще позволи физически доставки на 

природен газ от България към Сърбия, се очаква да бъде приключен до 31 май 2020 г., а 

търговската експлоатация на точката Киреево/Зайчар е планирано да започне през м. юни 

2020 г.  

Техническият капацитет на точката Киреево/Зайчар в посока от България към Сърбия 

след изграждане на инфраструктурата ще бъде 401.7 GWh/d. В резултат на проведената 

процедура Open season, в съотвествие с Регламент (ЕС) № 2017/459 и одобрените от КЕВР 

правила за провеждането й, на участниците е разпределен капацитет: 

- 96.9 GWh/d за газови години 2019/2020 (от 01.01.2020 г.) и 2020/2021; 

- 318.1 GWh/d за газови години 2021/2022 ÷ 2038/2039. 

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 2017/459, нерезервираният 

технически капацитет в точката се предлага под формата на стандартни продукти за 

капацитет чрез платформата за резервиране на капацитет RBP, съгласно аукционния 

календар на ENTSOG. 

Двете нови точки на свързване със съседни газопреносни системи - IP Странджа 

2/Малкочлар (от Република Турция към Република България) и IP Кирево/Зайчар (от 

Република България към Република Сърбия), са точки на свързване с държави, които не са 

членки на Европейския съюз (ЕС).  

Съгласно чл. 18, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 715/2009, за предоставяните услуги 

всеки оператор на преносна система оповестява публично информация за техническия, 

договорения и наличния капацитет в числово изражение за всички важни точки, 

включително входни и изходни, редовно и периодично по стандартизиран и удобен за 

ползване начин. 

Предвид горното и т. 3.2.1., б. „а“ от Приложение № I към Регламент (ЕО) № 

715/2009, е обосновано двете нови точки на свързване със съседни газопреносни системи - IP 

Странджа 2/Малкочлар и IP Кирево/Зайчар  да бъдат определени като важни точки, за които 

да бъде публикувана изискуемата информация, след пускането в експлоатация на 

междусистемните връзки между мрежите на „Булгартрансгаз“ и TAGTAS (Република 

Турция) и между мрежите на „Булгартрансгаз“ ЕАД и GASTRANS (Република Сърбия). 

Резултатите от извършения анализ са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-44 от 13.01.2020 

г., който е разгледан и приет от КЕВР с решение по Протокол № 10 от 17.01.2020 г., по т. 5. 

Докладът и проектът на актуализиран списък с важни точки от газопреносната система на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД са публикувани на интернет страницата на Комисията. Съгласно чл. 
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18, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 715/2009, важните точки от преносната система, за 

които трябва да се оповестява публично информация, се одобряват от компетентните органи 

след консултация с ползвателите на мрежата. В изпълнение на посоченото изискване и 

съгласно чл. 14 от ЗЕ, на 23.01.2020 г. е проведено обществено обсъждане, на което са 

присъствали представители на заявителя и заинтересовани лица - „Булгаргаз“ ЕАД и 

Българска асоциация „Природен газ“ (БАПГ). 

Представителят на „Булгартрансгаз“ ЕАД е заявил, че докладът е точен и 

изчерпателен и дружеството няма никакви забележки към него. 

Представителят на БАПГ е предложил да се предостави информация за т. нар. 

виртуално нагнетяване и добив от ПГХ Чирен, отделно от реално физическите потоци на 

природен газ, като според него, ако подобна информация не е налична, анализът на пазара 

няма да бъде пълен. Представителят на БАПГ е предложил също да бъде публикувана и 

информация за търгуваните обеми и реално физически преминалите на виртуалната 

търговска точка, която според него е необходима за анализиране на ликвидността на пазара. 

Във връзка с направените предложения, следва да се има предвид, че предмет на 

настоящето решение е одобряване на актуализиран списък с важни точки от газопреносната 

система на оператора на газопреносната система, а не информацията, която да се публикува 

на всички важни точки. Нейното съдържание и изискванията за начина на публикуването ѝ 

се съдържат в Регламент (ЕО) № 715/2009. 

В 14-дневния срок по чл. 14, ал. 3 от ЗЕ в КЕВР не са постъпили становища от 

заинтересовани лица. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 18, параграфи 3 и 4 от Регламент 

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

условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент 

(ЕО) № 1775/2005 и чл. 13, ал. 3 от Закона за енергетиката 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Одобрява актуализиран списък с важни точки от газопреносната система на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД, приложение към настоящото решение. 

2. „Булгартрансгаз“ ЕАД да публикува информация за точката на 

междусистемно свързване Киреево/Зайчар след пускането в експлоатация на 

междусистемната връзка между мрежите на „Булгартрансгаз“ ЕАД и GASTRANS 

(Република Сърбия).  

 

Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок пред 

Административен съд София - град.  

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 
 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

        РОСИЦА ТОТКОВА 

 


