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ПРОТОКОЛ
№ 219
София, 10.11.2016 година
Днес, 10.11.2016 г. от 09:58 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от Ремзи Осман, член на
КЕВР, съгласно Заповед № З-ОХ-75/09.11.2016 г.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Ремзи Осман, Александър
Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова и Валентин Петков, и главният секретар
Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, А.
Иванова - началник на отдел „Контрол и решаване на спорове – природен газ“, Г. Дечева
– за началник отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“ и експерти на КЕВР.
Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма
други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което
протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад с вх. № Е-Дк-359 от 07.11.2016 г. относно проект на Правила за
изменение и допълнение на Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/или
газоразпределителните мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ
и приложенията към него.
Работна група: Елена Маринова, Агапина Иванова, Ремзия Тахир, Мариана
Сиркова, Милен Димитров, Росица Тодорова, Виктория Джерманова,
Снежана Станкова, Сирма Денчева, Ваня Василева
По т.1. Комисията разгледа доклад относно проект на Правила за изменение и
допълнение на Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/или
газоразпределителните мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на
природен газ.
В Комисията за енергийно и водно регулиране е постъпило писмо с вх. № Е-15-4546 от 01.09.2016 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД, съдържащо предложения за актуализация на
Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните
мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ (Правила за
предоставяне на достъп).
Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 13 от Закона за енергетиката (ЗЕ), в правомощията на
КЕВР е да определя правилата за достъп до газопреносната мрежа, съответно до
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

газоразпределителната мрежа и съоръженията за съхранение на природен газ, и при
необходимост да ги преразглежда с оглед осигуряване на ефективен достъп.
С писмо изх. № Е-15-45-46 от 09.09.2016 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е уведомено, че
следва да представи конкретни предложения, ведно с мотиви към всяко предложение за
изменение и/или допълнение на съответните разпоредби от Правилата за предоставяне на
достъп. С писмо вх. № Е-15-45-46 от 16.09.2016 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е представило
обосновка на всяко направено предложение за изменение и допълнение на Правилата за
предоставяне на достъп.
Със Заповед № З-Е-164 от 06.10.2016 г. е сформирана работна група, която да
извърши анализ на предложенията за изменение и допълнение на Правилата за
предоставяне на достъп и да изготви доклад и проект на Правила за изменение и
допълнение на Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/или
газоразпределителните мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на природен
газ.
Резултатите от извършения анализ на направените предложения за изменение и
допълнение на Правилата за предоставяне на достъп са отразени в настоящия доклад и в
таблица, приложение към доклада, съдържаща становище и мотиви относно приемането
или отхвърлянето на предложенията.
„Булгартрансгаз“ ЕАД е направило предложение за изменение на разпоредби от
Глава първа „Правила за достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи“:
Раздел I „Общи положения“, Раздел II „Условия за предоставяне на достъп до
газопреносните и/или газоразпределителните мрежи“, Раздел III „Ред за предоставяне на
достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи“, Раздел IV „Принципи на
механизмите за разпределение на капацитет и на процедурите за управление на
претоварването“, както създаването на нов Раздел IIIа „Ред за предоставяне на достъп и
разпределение на капацитет на входните и изходните точки на газопреносните мрежи.“.
„Булгартрансгаз“ ЕАД е направило предложение и за изменение на разпоредби от Глава
втора „Правила за предоставяне на достъп до съоръженията за съхранение на природен
газ“, Раздел III „Ред за предоставяне на достъп до съоръженията за съхранение на
природен газ“. В писмото се съдържа предложение за заличаване, изменение и
допълнение на дефиниции в Допълнителната разпоредба за „трансгранична точка“,
„точка на междусистемно свързване“, „базов период за нагнетяване (период на
нагнетяване)“ и „базов период за добив (периода на добив)“. Основните мотиви на
дружеството са свързани с необходимостта от постигане на съответствие с изискванията и
пълно имплементиране на Регламент (ЕС) № 984/ 2013 на Комисията от 14 октомври 2013
г. за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределение на капацитет
в газопреносни системи и за допълнение на 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 (ЕС) № 984/2013, регламента) и с оглед практиката по прилагане на
действащите разпоредби на Правилата за предоставяне на достъп. С регламента се
определят недискриминационни правила за условията на достъп до газопреносни системи
с оглед да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар на газ, тъй като
конкуренцията на пазарите на природен газ изисква прозрачен и недискриминационен
достъп до газопреносната инфраструктура за всички ползватели на мрежата. Регламент
(ЕС) № 984/2013 предвижда стандартизираният механизъм за разпределение на капацитет
да включва тръжна процедура за съответните точки на междусистемно свързване в
рамките на Европейския съюз и стандартни продукти за трансграничен капацитет, които
да се предлагат и разпределят.
Според „Булгартрансгаз“ ЕАД, предвид прякото приложение на Регламент (ЕС) №
984/2013, са необходими допълнения, позволяващи търговията с капацитет за пренос да се
извършва на платформа за резервиране на капацитет, т.е. по електронен път. Във връзка с
използване на тази платформа за резервиране на капацитет за краткосрочни продукти
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дружеството предлага да бъде въведено сертифициране на ползвателите на преносни
мрежи от оператора на преносна мрежа (ОПС). Независимо, че разпоредбите на
регламента регламентират разпределението на капацитет единствено за точките на
междусистемно свързване, „Булгартрансгаз“ ЕАД счита, че Правилата за предоставяне на
достъп следва да бъдат синхронизирани с цел недопускане на различия между
процедурите на входни и изходни точки на междусистемно свързване и тези, предвидени
за вътрешните входни и изходни точки на газопреносните мрежи. Дружеството посочва,
че предложените изменения ще осигурят прилагане на хармонизирани процедури за
разпределение на капацитет на различните входни и изходни точки на газопреносните
мрежи чрез платформа за резервиране на капацитет, което е в полза на пазарните
участници и елиминира рисковете от потенциални грешки и несъответствия при
заявяването на капацитет за пренос, разминаване в приложимите срокове, неяснота при
формиране на портфолиото от отделните срочни капацитетни продукти и др. Предложени
са изменения за преминаване към разпределение на капацитет, заявяване на количества за
пренос, измерване и разпределение в енергийни единици с оглед изпълнение на
изискванията на регламента.
Приетите като правилни и обосновани предложения на „Булгартрансгаз” ЕАД за
изменение и допълнение на Правилата за предоставяне на достъп, както и тези на
работната група, са отразени в изготвения проект на Правила за изменение и допълнение
на Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните
мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ. Въз основа на
извършения анализ, работната група е направила съответни изменения и допълнения на
Правилата за предоставяне на достъп в следните насоки:
Разпоредбата на чл. 1, ал. 4 от Правилата за предоставяне на достъп е допълнена с
услуги по предоставяне на краткосрочен капацитет в рамките на деня и дневен капацитет,
както и уточнение относно предлагането на годишния капацитет или капацитет за период,
кратен на една година, а именно за не повече от 15 поредни газови години. Капацитетът в
рамките на деня и за ден напред ще се предлага на определени от операторите на
газопреносни мрежи точки след осигуряване на съответната техническа възможност чрез
Платформа за резервиране на капацитет. Предложението е в съответствие с изискванията
на Регламент (ЕС) № 984/2013, чл. 9, уреждащ видовете стандартни продукти за капацитет
и чл. 11, който се отнася до провеждане на тръжна процедура за разпределяне на годишен
капацитет, чрез която капацитет се предлага за не по-дълго от следващите 15 години.
Разпоредбите, регламентиращи реда за предоставяне на достъп от оператора на
газопреносна мрежа, са обособени от тези, прилагани от операторите на
газоразпределителните мрежи чрез създаването на нов Раздел IIIа Ред за предоставяне на
достъп и разпределение на капацитет на входните и изходните точки на газопреносните
мрежи. Предложените разпоредби отчитат спецификите на дейността на ОПС по
разпределение на капацитет в газопреносна система и балансиране, произтичащи от
Регламент (ЕС) № 984/2013 и Регламент (ЕС) № 312/2014 на Комисията от 26 март 2014
година за установяване на Мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи. Тези
разпоредби целят създаване на ясни процедурни правила, които ще се прилагат от ОПС от
момента на постъпване на заявление за предоставяне на достъп. Същите дават възможност
за облекчен ред за ползвателите за подаване на заявки за резервиране на капацитет на
Платформа за резервиране на капацитет, в срок до 6 месеца от удостоверяване на
съответствието с изискванията за предоставяне на достъп, без да е необходимо подаване
на заявление за достъп при всяка заявка. Това е обусловено и от необходимостта от
заместване на заявяването и разпределянето на капацитет със заявления на хартиен
носител с преминаване към автоматизирани платформи за резервиране на капацитет,
които работят по определени правила. Въвеждането и експлоатирането от ОПС на
съвместна Платформа за резервиране на капацитет, заедно със съседните оператори на
газопреносни мрежи, на която да се разпределя капацитет за пренос, е изискване на чл. 27
от Регламент (ЕС) № 984/2013, като на същата ще важат правилата и процедурите за
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предлагането и разпределянето на целия капацитет в съответствие с регламента - чрез
провеждане на тръжни процедури. С регистрирането си на тази платформа, ползвателите
на мрежата на ОПС приемат и се съобразяват с всички приложими правни и договорни
изисквания, които им позволяват да резервират и използват капацитет по договор за
пренос. „Булгартрансгаз“ ЕАД е избрало съвместно с операторите на газопреносни мрежи
на Гърция и Румъния Регионална платформа за резервиране на капацитет (RBP).
Изменението на разпоредбата на чл. 8 от Правилата за предоставяне на достъп цели
постигане на максимална яснота относно правата на лице, разположено на територията на
оператор на газоразпределителна мрежа, което е получило отказ за предоставяне на
достъп от този оператор, както и отпадане на регламентацията за предоставяне на достъп
до директните газопроводи за небитови клиенти в този случай.
Заличава се чл. 9, тъй като предметният обхват на Правилата за предоставяне на
достъп и конкретно разпоредбите на Глава първа, Раздел III включват реда за
предоставяне на достъп до газоразпределителните мрежи, а не до притежаваните от
небитовите клиенти директни газопроводи, а от друга страна, правила в тази връзка са
регламентирани в ЗЕ. Тези изменения са свързани и с отмяната на дефиницията на
„директен газопровод“, дадена в т. 12 от Допълнителните разпоредби на ЗЕ.
В разпоредбите на Правилата за предоставяне на достъп и конкретно в
Допълнителната разпоредба са направени редакционни корекции и изменения и
допълнения с оглед яснота и привеждането им в съответствие с терминологията на
Регламент (ЕС) № 984/2013.
Предложените изменения и допълнения произтичат от и са необходими с оглед
привеждане в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 984/2013 и
хармонизиране на правилата за предоставяне на достъп с прилаганите на територията на
ЕС. Прилагането на тези правила, както и на Правилата за търговия с природен газ,
Правилата за балансиране на пазара на природен газ и Методиката за определяне на
дневна такса за дисбаланс, при условията на одобрения на „Булгартрансгаз“ ЕАД Доклад
за прилагане на временни мерки по Регламент (ЕС) № 312/2014 с Решение
№ ВМ-1
от 29.09.2015 г. на КЕВР, целят постигане на единна регулаторна рамка и имплементиране
на императивните правила на европейското законодателство. Същите ще имат
положително въздействие върху пазара на природен газ, тъй като улесняват и опростяват
резервирането на капацитет в точките на газопреносната мрежа, в полза на всички
ползватели на мрежата от България и другите държави-членки на ЕС, при равни условия
за достъп. Дефинирането на ясни правила ще осигури на всички участници на пазара на
природен газ възможност за прозрачен и недискриминационен достъп до газопреносната
мрежа чрез прозрачни и ефективни тръжни процедури за разпределяне на капацитет.
Предложените изменения и допълнения целят създаване на предпоставки за гъвкаво
използване на газопреносните мрежи, което ще допринесе за конкуренция и повишаване
на ликвидността на пазара на природен газ в страната.
Прилагането на Правила за изменение и допълнение на Правила за предоставяне на
достъп не е обвързано с разходи за държавния бюджет, поради което не се и изисква
финансова обосновка по смисъла на Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация.
Във връзка с гореизложеното, при одобряване от страна на КЕВР на проект на
Правила за изменение и допълнение на Правила за предоставяне на достъп до
газопреносните и/или газоразпределителните мрежи и за достъп до съоръженията за
съхранение на природен газ, следва да бъде проведена процедурата съгласно Закона за
нормативните актове, Административно-процесуалния кодекс и ЗЕ. Проектът на Правила
за изменение и допълнение на Правила за предоставяне на достъп следва да бъде
публикуван на интернет страницата на КЕВР, ведно с мотиви или доклада, както и на
Портала за обществени консултации. Следва да бъде проведено обществено обсъждане на
проекта и на заинтересованите лица да бъде предоставен поне минималния
законоустановен срок за изразяване на становища и предложения по проекта.
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Изказвания по т.1:
Докладва А. Иванова. Докладът е изготвен във връзка с постъпило в Комисията
предложение от „Булгартрансгаз“ ЕАД от 01.09.2016 г. за актуализация на Правила за
предоставяне на достъп до газопреносните и газоразпределителните мрежи и за достъп до
съоръженията за съхранение на природен газ, които са приети от Комисията през месец
март 2013 г. Правомощията на КЕВР са регламентирани в чл. 21, ал. 1, т. 13 от Закона за
енергетиката. Дружеството е информирано, че трябва да представи конкретни
предложения с мотиви към тях, което е направено. На работната група е възложено да
извърши анализ на предложенията и да изготви доклад. Булгартрансгаз“ ЕАД е
предложило изменение и допълнение на конкретни разпоредби в Глава I. Правила за
достъп до газопреносните и газоразпределителните мрежи, създаване на нов Раздел IIIa
в същата глава с наименование Ред за предоставяне на достъп и разпределение на
капацитет до входните и изходните точки на газопреносните мрежи, както и
предложения за изменение на разпоредби в Глава II и на дефиниции в допълнителната
разпоредба. Основните мотиви на дружеството са свързани с необходимостта от
постигане на съответствие с изискването на Регламент № 984 от октомври 2013 г., който
се прилага от 01.11.2015 г. за установяване на мрежов кодекс относно механизмите за
разпределение на капацитет в газопреносни системи, както и с оглед практиката по
приложението на действащите разпоредби на правилата. Предвид прякото приложение на
Регламент № 984 са необходими допълнения, които да позволят въвеждането на
платформа за резервиране на капацитет, т.е. позволяващи търговията с капацитет да се
извършва по електронен път. Във връзка с използването на тази платформа дружеството е
предложило въвеждане на сертифициране на ползвателите на газопреносни мрежи.
Регламентът се прилага само за точките на междусистемно свързване, но въпреки това
дружеството счита, че тези правила трябва да се отнасят и за достъп до вътрешните
входно-изходни точки, за да може да се синхронизират процедурите по предоставяне на
капацитет. Това ще доведе до избягване на несъответствия при заявяването и ще бъде в
полза на ползвателите на мрежата. Предложени са изменения, които касаят преминаване
към използване на енергийни единици. Въз основа на извършения от работната група
анализ, са направени предложения за изменения и допълнения в няколко насоки. В
съответствие с изискванията на чл. 9 и чл. 11 от регламента са предложени изменения в
чл. 1, ал. 4 от Правилата за предоставяне на достъп. Разпоредбите, които регламентират
реда за предоставяне на достъп от оператора на газопреносна мрежа са отделени в
самостоятелен раздел от разпоредбите, които се отнасят до оператора на
газоразпределителни мрежи. По този начин е отчетена спецификата на дейността на
оператора на преносна мрежа: във връзка с процедурите по разпределяне на капацитет и
по балансиране на преносната мрежа. Предложени са разпоредби, които дават възможност
на ползвателите на преносна мрежа по облекчен път да подават заявки за резервиране на
капацитет на платформа за резервиране на капацитет, като в срок до шест месеца от
удостоверяване съответствието с изискванията на Правилата за предоставяне на достъп
могат да подават заявки и няма да е необходимо всеки път да заявяват достъпа до
мрежата. Това предложение се обуславя от необходимостта от заместване на подаването
на заявки на хартиен носител със заявяване на платформа за резервиране на капацитет,
която работи по собствени правила. Това е в съответствие с изискванията на чл. 27 от
Регламент № 984. В съответствие със същия регламент се провеждат тръжни процедури за
разпределяне на капацитет. В съответствие със същата разпоредба, като се регистрират на
платформата за резервиране на капацитет, ползвателите приемат и се съобразяват с
всички приложими правни договорни изисквания, които им позволяват извършването на
това резервиране. Съвместно с операторите на Гърция и Румъния, „Булгартрансгаз“ ЕАД е
избрало въвеждането на платформа за резервиране капацитет RBP. На интернет
страницата на дружеството е публикувана информация за преминаване към газова година
първи октомври – първи октомври, което ще бъде осъществено от 01.10.2017 г. и за
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въвеждането на RBP платформата, което е в съответствие с изискванията на регламента.
Търговете за капацитетни продукти за точките на междусистемна свързаност и за
вътрешните входно-изходни точки ще се извършва по график, който се съобразява с
тръжния календар на ENTSOG. Предложени са изменения от работната група, които са
свързани с отмяната на определението за директен газопровод, което е дадено в т. 12 от
допълнителната разпоредба на Закона за енергетиката. Изменена е разпоредбата на чл. 8.
Това е направено с цел постигане на максимална яснота относно правата на лице,
разположено на територията на оператора на газоразпределителна мрежа, което е
получило отказ от оператора за достъп, както и отпадане на регламентацията за
предоставяне на достъп до директните газопроводи за небитови клиенти в този случай.
Предложено е заличаване на разпоредбата на чл. 9 предвид предметния обхват на
Правилата за предоставяне на достъп и по-конкретно на разпоредбите на Раздел III от
Глава I, които регламентират реда за предоставяне на достъп до газоразпределителни
мрежи, а не до притежаваните от небитовите клиенти директни газопроводи. В
разпоредбите на правилата са направени предложения за промени на конкретни
определения в допълнителната разпоредба, които са с оглед яснота и привеждане в
съответствие с терминологията на Регламент № 984. С предложените изменения в тези
правила, както и с предложенията за изменение в Правилата за търговия и предложенията
за приемане на Правила за балансиране и Методика за определяне на дневна такса за
дисбаланс, се цели създаване на единна регулаторна рамка, която да бъде в съответствие с
императивните разпоредби на европейското законодателство. По този начин се улеснява
достъпът на ползватели до газопреносните мрежи не само в България, а и до
газопреносните мрежи на съседни на България държави, които са членки на Европейския
съюз. По този начин се създава възможност за конкуренция на пазара на природен газ и
повишаване на ликвидността на пазара на природен газ. Една от тези стъпки е и
въвеждането на връзката България – Румъния, която стартира тези дни. Вече е въведена в
експлоатация и са проведени проби. Чрез тези правила и успоредното изграждане на
междусистемните газови връзки ще се създаде възможност за либерализация на пазара на
природен газ. При одобряване на този проект от Комисията е необходимо да се спазят
определени процедури, които са регламентирани в Закона за нормативните актове,
Административнопроцесуалния кодекс и Закона за енергетиката. Проектът трябва да бъде
публикуван на интернет страницата на Комисията, на Портала за обществени
консултации, да бъде извършено обществено обсъждане с „Булгартрансгаз“ ЕАД и
заинтересованите страни. Работната група предлага на Комисията да вземе следните
решения:
1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да приеме проекта на Правила за изменение и допълнение на Правила за
предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи и за
достъп до съоръженията за съхранение на природен газ;
3. Да насрочи обществено обсъждане на проекта на Правила за изменение и
допълнение на Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/или
газоразпределителните мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на природен
газ, като датата и часът на общественото обсъждане да бъдат публикувани на интернет
страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране.
4. Да публикува проекта на Правила за изменение и допълнение на Правила за
предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи и за
достъп до съоръженията за съхранение на природен газ на интернет страницата на КЕВР,
ведно с доклада и съгласувателната таблица, и на Портала за обществени консултации.
Р. Осман благодари за направеното изложение и каза, че членовете на Комисията са
запознати с проекта за изменение и допълнение на правилата и таблицата. Приложенията
са изпратени до всички членове на КЕВР.
А. Йорданов каза, че първо иска да изкаже принципна подкрепа към проекта на
правилата. Това е една от най-съществените части от регулирането на газовия пазар, която
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създава условия за нормална търговия на природен газ, независимо от това, че към
момента няма алтернативни доставчици. Тези правила и въвеждането на платформа са
сериозна крачка по посока синхронизиране на нашия пазар с европейските пазари. А.
Йорданов допълни, че има конкретен въпрос към работната група. В какво се състои
предложението на дружеството и какви са мотивите на работната група относно
разпоредбата, свързана с дефиницията на директен газопровод?
А. Иванова отговори, че по отношение на чл. 8 и чл. 9 от правилата, по които има
предложена редакция, „Булгартрансгаз“ ЕАД не е направило предложения. Това
предложение е изцяло на работната група и касае отпадането на тази дефиниция от закона.
През изтеклата година са проведени няколко проверки по отношение на съществуващи
директни газопроводи, тяхното присъединяване към преносната мрежа и предоставянето
на достъп на други небитови клиенти до тези директни газопроводи. Работните групи,
които са участвали в тези проверки са направили анализ на фактическото положение и
съответствието с действащите разпоредби към момента на извършване на
присъединяването и към настоящия момент. До 2012 г. тази разпоредба е съществувала в
закона, съгласно която директен газопровод е представлявал съвкупност от газопроводи,
присъединени към преносната мрежа. Констатациитеа на работните групи, с които
Комисията е запозната от доклади, които е приела, е, че към тази дата присъединяването е
извършено съгласно съществуващите разпоредби. След отпадането на разпоредбата, която
дава възможност за такъв вид присъединяване, извършването на присъединяване на
директен газопровод към преносната мрежа вече трябва да се съобразява единствено с
разпоредбата на чл. 197, ал. 2 от ЗЕ, която изрично казва, че присъединяването на небитов
клиент към преносната мрежа се извършва чрез изграждане на такъв газопровод. Не се
регламентира възможността за присъединяване на други небитови клиенти към същия
газопровод. В този смисъл е направеното от работната група предложение. Изяснени са
правата на небитов клиент, който е разположен на територията на газоразпределително
дружество и който е поискал достъп до газоразпределителната мрежа, но му е било
отказано на основания Закона за енергетиката. Какви са неговите права за присъединяване
към преносната мрежа? Съществуващата разпоредба не е много ясна и затова работната
група е направила тази редакция. По отношение на чл. 9 е предложено тя да отпадне
поради предмета на Правилата за предоставяне на достъп, които нямат отношение към
регламентацията на предоставяне на достъп до директни газопроводи на небитови
клиенти. Те уреждат материята по отношение на предоставяне на достъп до преносни и
разпределителни мрежи.
А. Йорданов каза, че е по-съгласен с редакцията на чл. 9. В директивата има
дефиниция за директен газопровод. В този процес на синхронизиране с европейските
нормативни документи, не смятате ли, че дефиницията за директен газопровод следва да
бъде съгласувана с тази директива? В закона вече няма такава дефиниция.
Р. Осман запита дали в закона няма такава дефиниция.
А. Йорданов отговори, че действието на разпоредбата е изтекло, доколкото
разбира. Това е проект, който ще бъде поставен и на обществено обсъждане и вероятно
заинтересованите страни също ще имат отношение към подобен въпрос.
Р. Осман каза, че има достатъчно време, за да се предприемат действия в една или
друга посока.
А. Йорданов отговори, че е точно така и допълни, че само маркира този въпрос:
дали такава дефиниция не следва да съществува в Правилата за достъп и дали тя не следва
да бъде съобразена с дефиницията в директивата.
А. Иванова каза, че изразява лично мнение. Правилата за предоставяне на достъп
не регламентират достъп до директен газопровод и мястото на такава дефиниция не е тук.
Предстои и е в ход промяна в Наредба № 4. В нейния предметен обхват е предоставянето
на достъп до преносната мрежа на директни газопроводи на небитови клиенти. А. Иванова
допълни, че предполага, че работната група ще има предвид това и ще внесе съответните
предложения в тази връзка.
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А. Йорданов каза, че е разбран неправилно. Не става въпрос за достъп до директни
газопроводи и там, където директни газопроводи са свързани с преносната система. Става
въпрос за достъп до входно-изходни точки от преносната система. В тази връзка освен
газопроводите, свързващи газоразпределителните дружества, има входно-изходни точки,
където са свързани преките клиенти на преносната система. Дефиницията на директен
газопровод е необходима, за да се разбира философията на Правилата за достъп. Не става
въпрос, когато към газопровод е присъединен повече от един клиент и как се разпределя
достъп. Този въпрос въобще не се третира.
А. Иванова каза, че в закона има дефиниция за директен газопровод и
допълнителното ѝ въвеждане в подзаконов акт няма да допринесе с нещо, освен да се
препише същата разпоредба. Няма как разпоредбата да бъде разширена.
Р. Осман каза, че този въпрос ще бъде обсъден допълнително и обърна внимание,
че предложенията на работната група са в четири точки. Р. Осман прочете проекта на
решение и го подложи на гласуване от членовете на Комисията.
С оглед гореизложеното, на основание чл. 14 и чл. 21, ал. 1, т. 13 от Закона за
енергетиката, чл. 43, ал. 1 и ал. 6, чл. 49 и чл. 51 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 относно проект на Правила за изменение и допълнение на
Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните
мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ;
2. Приема проект на Правила за изменение и допълнение на Правила за
предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи и за
достъп до съоръженията за съхранение на природен газ;
3. Насрочва обществено обсъждане на проекта на Правила за изменение и
допълнение на Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/или
газоразпределителните мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ
на 16.11.2016 г. от 10:00 ч.;
4. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени представители на
заинтересованите лица;
5. Датата и часът на общественото обсъждане да бъдат публикувани на интернет
страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране;
6. Проектът на Правила за изменение и допълнение на Правила за предоставяне на
достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи и за достъп до
съоръженията за съхранение на природен газ да бъде публикуван на интернет страницата
на Комисията, ведно с доклада и съгласувателната таблица, и на Портала за обществени
консултации.
В заседанието по точка първа участват членовете на Комисията Ремзи Осман,
Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова и Валентин Петков.
Решението е взето с пет гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов,
Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
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Приложения:
1. Доклад с вх. № Е-Дк-359 от 07.11.2016 г. относно проект на Правила за изменение и
допълнение на Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/или
газоразпределителните мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ и
приложенията към него.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
(А. Йорданов)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:
РЕМЗИ ОСМАН
(съгласно Заповед № З-ОХ-75/09.11.2016 г.)

.................................................
(Г. Златев)
.................................................
(Е. Харитонова)
.................................................
(В. Петков)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА
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