Комисия за енергийно и водно регулиране (България)
Регулаторен орган за енергетика (Гърция)

Съвместно решение на националните
регулаторни органи относно одобряването на
Мрежовия кодекс за IGB

(САМО ТЕКСТЪТ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Е АВТЕНТИЧЕН)

Като се има предвид, че:
1. На 17 юли 2017 г. дружеството „Ай Си Джи Би“ АД подаде в Комисията за енергийно и
водно регулиране на България (КЕВР) и в Регулаторния орган за енергия на Гърция (RAE)
"Заявление в съответствие с чл. 36 от Директива 2009/73/ ЕО за междусистемната връзка
Гърция - България", както е предвидено в член 36 от Директивата за газа 2009/73/ЕО. След това
на Органите бяха представени два допълнителни документа: "Интеграция на оценката на
критериите за предоставяне на освобождаване след извършване на пазарния тест (член 36.6)"
през октомври 2017 г., след искане за допълнителна информация от страна на НРО и "Втора
интеграция на оценката на критериите за предоставяне на освобождаване след извършване на
пазарния тест (член 36.6)" през април 2018 г.
2. На 29 май 2018 г. КЕВР и РАЕ (наричани по-долу "Органите") приеха решения за
освобождаване на газопровода IGB от изискванията по отношение на достъпа на трети страни,
регулирането на тарифите и отделянето по собственост, за период от 25 години, като приеха
общ документ "Съвместно становище на енергийните регулатори относно искането за
освобождаване от ICGB" с техни решения съответно Nº R-VO-1 и 483/2018. И двете
решения бяха съобщени на Европейската комисия.

3. На 25 юли 2018 г. Комисията прие своето решение (C (2018) 5058 (окончателно) за
освобождаване на междусистемния газопровод Гърция - България (наричано по-долу
"Решението на Комисията").
4. На 8 август 2018 г. Органите взеха окончателно решение за освобождаване, като
приеха "Окончателно съвместно решение на националните регулаторни органи
относно искането за освобождаване от ICGB - Комисия за енергийно и водно
регулиране (България) и Регулаторен орган за енергетика (Гърция)" (наричано подолу "Окончателно съвместно решение"), документ, съвместно изготвен от Органите ,
с който Съвместното становище беше изменено, за да се съобрази с Решението на
Комисията (решения Nº P-ВО-2 на КЕВР и 768/2018 на RAE) ,
5. В горепосочения документ на „Ай Си Джи Би“ АД се предоставя освобождаване от
изискванията на членове: (i) 9 (отделяне), (ii) 32 (достъп на трети страни) за частта от
минималния капацитет, която е била резервирана чрез Пазарния тест и за която са
подписани Споразумения за предварително резервиране на капацитет, и (iii) 41.6, 41.8,
41.10 (регулирани тарифи) от Директива 2009/73 /ЕО (наричана по- долу „Директивата
за газ“) за период от 25 години от датата на търговска експлоатация (ДТЕ), в
съответствие с условията, наложени в част 4 от Окончателно съвместно решение.
6. Съгласно член 4.4, точка 1 от Окончателното съвместно решение „Ай Си Джи Би“
АД е задължено не по-късно от дванадесет месеца преди ДТЕ да представи за
одобрение пред Органите Мрежови кодекс за IGB. Този мрежови кодекс следва да е в
съответствие с разпоредбите на 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 на Европейските мрежови кодекси, които не са в противоречие с
Окончателното съвместно решение и който включва най-малко следното:
• Подробни процедури за нормална работа, включително заявяване на капацитет
на входни и изходни точки на IGB за прав и реверсивен поток;
• Всички необходими процедури за търговия на вторичния пазар, които ще бъдат
достъпни за всички ползватели;
• Процедури за управление на претоварването и принципа „използваш или губиш“;
• Процедури за публикуване на данни относно функционалността и наличността на
капацитет за всички ползватели на газопровода.
7. Съгласно член 4.3, точка 1 от Окончателното съвместно решение „Ай Си Джи Би“
АД е длъжно, не по-късно от 3 месеца от приемането на решението, да представи за
одобрение на Органите окончателната методика (Тарифен кодекс на IGB) за прилагане
на тарифата на IGB.
8. На 5.11.2018 г. „Ай Си Джи Би“ АД представи на Органите за одобрение
предложение за Тарифен кодекс на IGB (писмо на „Ай Си Джи Би“ АД с реф. № XI01/05.11.2018 г. ) .
9. На 19.02.2019 г. „Ай Си Джи Би“ АД представи на Органите за одобрение
предложение за Мрежови кодекс на IGB с писмо, озаглавено „Представяне на
Мрежови кодекс за IGB, в съответствие с Окончателното съвместно решение относно
заявлението за освобождаване на „Ай Си Джи Би“ АД, издадено на 8 август 2018 г. ”
(реф. № II-09/19.02.2019 г.) .
10. На 5 април 2019 г. „Ай Си Джи Би“ АД изпрати до Органите и до Европейската
комисия (Генерална дирекция Енергетика) писмо с реф. № IV-05/05.04.2019 г.,
озаглавено "Искане за насоки при тълкуването на членове 4.2.1 и 4.5.1 от Съвместното
решение за освобождаване на проекта IGB, издадено на 8 август 2018 г".
11. На 2 май 2019 г. дирекция Енергетика на Европейската комисия отговори на
писмото от „Ай Си Джи Би“ АД с писмо Ares (2019) 2938446-02/05/2019.
12. Тарифният кодекс на IGB е беше публикуван за обществени консултации от двата
Органа от 19.04.2019 г. до 17.05.2019 г.
13. С писмо с реф. № IV-19/30.04.2019 г., озаглавено „Представяне на коригирана
версия на Мрежовия кодекс за IGB съгласно Окончателното съвместно решение
относно заявлението за освобождаване на „Ай Си Джи Би“ АД, издадено на 8 август
2018 г., както и на Споразумение за пренос на газ“ , „Ай Си Джи Би“ АД представи
коригирана версия на Мрежовия кодекс .

14. На 31 май 2019 г. в офиса на RAE беше проведена среща между „Ай Си Джи Би“ АД
и Органите, по време на които бяха предложени коментари на високо равнище по
Мрежовия кодекс.
15. На 27 юни 2019 г., „Ай Си Джи Би“ АД представи актуализирана версия на
Мрежовия
и
Тарифния
кодекси
с
писмо с реф. №
IV-19/27.06.2019
г., озаглавено „Представяне на актуализирана версия на Мрежови кодекс за IGB,
Тарифен кодекс на IGB и Споразумение за пренос на газ съгласно Окончателното
съвместно решение относно заявлението за освобождаване на „Ай Си Джи Би“ АД,
издадено на 8 август 2018 г.“
16. Мрежовият кодекс за IGB и Тарифният кодекс на IGB бяха публикувани за
обществени консултации от КЕВР от 25.7.2019 г. до 25.8.2019 г. и от RAE от 26.8.2019
г. до 2.9.2019 г.
17. Подробни коментари бяха получени от трима участници.
18. С писмо с реф. № IX-14/26.09.2019 г., озаглавено „Представяне на актуализирана
версия на Мрежовия кодекс за IGB, актуализирана версия на Споразумението за
пренос на газ и актуализирана версия на Тарифния кодекс на IGB“ „Ай Си Джи Би“ АД
представи актуализирани Мрежови кодекс и Тарифен кодекс, като се вземат предвид
коментарите, предложени по време на обществените консултации, както
и подробните коментари от Органите.
19. С електронно съобщение от 3.10.2019 г. от „Ай Си Джи Би“ АД Мрежовият
кодекс беше допълнително изменен (коригиране на грешки).
20. След гореуказаните изменения след обсъжданията и сътрудничеството между
Органите и „Ай Си Джи Би“ АД през периода ноември 2018 г. - октомври 2019
г., Органите стигат до заключението, че Мрежовият кодекс за IGB и Тарифния кодекс на
IGB са :
i.
В съответствие с Окончателното съвместно решение, и по-специално с
условията, изложени в раздели 4.2, 4.3 и 4.4 от него.
ii.
В съответствие с Регламент (ЕО) № 715 /2009 се предвижда прилагане на
предвидените принципи на разпределяне на капацитета и управление на
претоварването. По-конкретно, налице са процедурите преотстъпен капацитет,
дългосрочен принцип „използваш или-губиш“ (LT-UIOLI) и механизъм за заявяване
на гарантиран капацитет ден напред „използваш или губиш“ (FDA-UIOLI), както и
правила за вторична търговия .
iii.
В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/459 (за установяване на Мрежов
кодекс относно механизмите за разпределяне на капацитет в газопреносни
системи) за неосвободения капацитет. Тоест, в точките на междусистемно

свързване
със
системите,
управлявани
от
DESFA,
TAP
и „Булгартрансгаз“, неосвободената част от капацитета ще се предлага на
търг съгласно календара на ENTSOG с
предвидените
алгоритми
на
търга, с всички предлагани продукти и 10% от
капацитета, запазени
за
краткосрочните продукти.
iv.
В съответствие с Регламент (ЕС) № 312/2014 ( за установяване на Мрежов
кодекс за балансиране на газопреносните мрежи) се предвижда Виртуална
търговска точка, до която всички ползватели да имат достъп. Включени са правила
за балансиране и информация и механизми за неутралност .
v.
В съответствие с Регламент (ЕС) № 2015/703 (за установяване на Мрежов
кодекс относно правила за оперативната съвместимост и обмена на данни) са
включени необходимите разпоредби за планиране на поддръжка, сътрудничество
и координация със съседните оператори на преносни системи.
21. Освен това Органите считат, че Мрежовият кодекс и Тарифният кодекс на IGB не
въвеждат дискриминация между ползвателите и предвиждат предоставянето на
услуги при еднакви условия, без да се засяга освобождаването, както е решено в
Окончателното съвместно решение.

Органите съвместно
одобряват, в рамките на техните компетенции „Мрежовия кодекс за IGB“, включително
„Тарифния кодекс на IGB“, който е приложение към Мрежовия кодекс, предложени от
„Ай Си Джи Би“ АД и представляващи Приложение Б към настоящото решение.
Органите силно насърчават „Ай Си Джи Би“ АД да:
- да преразгледа процедурите за управление на претоварването след една година
на експлоатация, когато ще има достатъчно оперативни данни за тяхната оценка.
- да преразгледа и опрости процедурата за резервиране на капацитет , като се
избягне ненужната документация чрез приемане на рамков договор, в който могат
да бъдат включени отделни резервации на капацитет.

