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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е получено
писмо с вх. № Е-15-45-33 от 08.07.2021 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД, съдържащо
предложения за изменения на Правила за балансиране на пазара на природен газ (ПБППГ,
Правилата).
Със Заповед № З-Е-169 от 14.07.2021 г. е сформирана работна група, която да
извърши преглед и анализ на предложенията за изменение и допълнение на ПБППГ с
оглед установяване съответствието им с разпоредбите на Правилата за търговия с
природен газ (ПТПГ) и Регламент (ЕС) № 312/2014 на Комисията от 26 март 2014 година
за установяване на Мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи (Регламент
(ЕС) № 312/2014), както и да изготви доклад и проект на Правила за изменение и
допълнение на Правилата за балансиране на пазара на природен газ.
Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за енергетиката (ЗЕ), КЕВР приема правила за
търговия с природен газ по предложение на енергийните предприятия, както и технически
правила на съответните мрежи и системи, включващи правила за сигурност и надеждност.
На основание чл. 12, ал. 7 от ПТПГ(отм., ДВ., бр. 57 от 2019 г.), балансьорът разработва и
представя за одобрение в КЕВР ПБППГ. На това основание и в съответствие с
изискванията на Регламент (ЕС) № 312/2014, КЕВР е приела ПБППГ (Обн., ДВ., бр. 99 от
2016 г., в сила от 01.01.2017 г.).
„Булгартрансгаз” ЕАД е комбиниран газов оператор, извършващ дейности по
пренос и съхранение на природен газ. Дружеството е собственик и оператор на
националната газопреносна мрежа (НГПМ) и газопреносна мрежа за транзитен пренос
(ГМТП). В тази връзка на територията на Р България са обособени две балансови зони –
национална балансова зона и транзитна балансова зона. Съгласно разпоредбата на чл. 3 от
ПБППГ, Правилата се прилагат по отношение на балансовите зони на газопреносните
мрежи на територията на Р България. Според § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на
ПБППГ, „зона за балансиране“ е входно-изходна система, по отношение на която важи
специален режим за балансиране.
„Булгартрансгаз” ЕАД посочва, че в резултат на изпълнението на техническите
мероприятия и инвестиционни намерения към настоящия момент наличните
експлоатационни съоръжения разполагат с капацитет на двупосочно свързване между
НГПМ и ГМТП, достатъчен за обединяването на двете мрежи, съответно балансови зони,
в една. Предвид горното, „Булгартрансгаз“ ЕАД предлага в чл. 3 от ПБППГ текстът
„национална балансова зона и транзитна балансова зона“ да отпадне, като промяната да

влезе в сила от началото на газовата 2021/2022 година. В тази връзка дружеството
посочва, че не предвижда предлагане на капацитетни продукти на трансферните точки на
платформата за резервиране на капацитет RBP, като планира своевременно изменение на
функционалностите на платформата за търговско диспечиране CDP за работа с единна
балансова зона и една Виртуална търговска точка.
Предложенията на „Булгартрансгаз” ЕАД за изменение и допълнение на ПБППГ са
отразени в изготвения проект на Правила за изменение на ПБППГ (ПИ на ПБППГ),
приложение към доклада.
1. Причини, които налагат приемането на ПИ на ПБППГ:
Необходимостта от изменение и допълнение на ПБППГ е с оглед обединяването на
двете мрежи, съответно балансови зони, за целите на балансирането.
2. Целите, които се поставят:
ПИ на ПБППГ има за цел постигането на лесно управление на балансовите
портфолиа от страна на мрежовите ползватели и търговците, избягване на риска от
генериране на положителен дисбаланс в едната мрежа и отрицателен в другата, както и
създаване на условия за повишаване на ликвидността на газовия пазар в Р България.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Прилагането на проекта на ПИ на ПБППГ не е обвързано с разходи за държавния
бюджет, поради което не се изисква финансова обосновка.
4. Очаквани резултати от прилагането:
В резултат от приемане на ПИ на ПБППГ се очаква да се осигури възможност чрез
създаването на единна балансова зона, респективно една Виртуална търговска точка,
ползвателите на мрежата да могат да балансират балансовите си портфейли по-ефикасно,
което да доведе до повишаване конкурентността и ликвидността на пазара на природен
газ.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предложеният проект на ПИ на ПБППГ е в съответствие с Регламент (ЕС) №
312/2014 и не нарушава основни права и принципи от правото на Европейския съюз.
При одобряване на предложения проект на ПИ на ПБППГ, следва да бъде
проведена процедурата в съответствие с разпоредбите на Закона за нормативните актове
(ЗНА), Административно-процесуалния кодекс и ЗЕ. Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 4, изр. 1
от ЗНА в процеса по изработване на проект на нормативен акт се провеждат обществени
консултации с гражданите и юридическите лица, като срокът за предложения и становища
по проектите е не по-кратък от 30 дни. Според чл. 14, ал. 1, предл. 1 и ал. 3 от ЗЕ
Комисията провежда процедура за обществено обсъждане със заинтересованите лица по
въпроси от обществена значимост за развитие на енергийния сектор, като срокът за
предоставяне на становища е не по-кратък от 14 дни. В тази връзка, проектът на ПИ на
ПБППГ, както и доклада с мотивите към проекта на акт, следва да бъдат публикувани на
интернет страницата на КЕВР и на Портала за обществени консултации, както и да бъде
предоставен на заинтересованите лица подходящ срок за изразяване на становища и
предложения по проекта.
Във връзка с необходимостта от провеждане на обществено обсъждане на проекта
на ПИ на ПБППГ следва да се отчете фактът, че с Решение № 325 на Министерски съвет
от 14.05.2020 г., считано от 14.05.2020 г., е обявена извънредна епидемична обстановка на
територията на Р България, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19 и
съществуващата непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите. С Решение
№ 547 на Министерския съвет от 28.07.2021 г. извънредната епидемиологична обстановка
в Р България е удължена до 31.08.2021 г. Предвид усложнената епидемична обстановка в
Р България КЕВР е приела решение по т. 8 от Протокол № 175 от 05.08.2020 г. за реда за
провеждане на обществени обсъждания и открити заседания за срока на обявената
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извънредна епидемична обстановка, което следва да се съобрази при провеждане на
общественото обсъждане на проекта на ПИ на ПБППГ.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 14 от Закона за енергетиката, чл.
11, ал. 8 от Правилата за търговия с природен газ, 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, предлагаме Комисията да вземе следните
РЕШЕНИЯ:
1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да приеме проект на Правила за изменение на Правила за балансиране на
пазара на природен газ;
3. Да насрочи обществено обсъждане на проекта по т. 2, което да се проведе по
реда на решение по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., по т. 8 на Комисията за
енергийно и водно регулиране;
4. Датата и часът на общественото обсъждане да бъдат публикувани на
интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране;
5. Да публикува проекта по т. 2, ведно с доклада, на интернет страницата на
Комисията за енергийно и водно регулиране и на Портала за обществени
консултации;
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