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      Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ У-2 

от 01.04.2016 г. 
 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 01.04.2016 г., като разгледа доклад с вх. Е-Дк-85 

от 01.04.2016 г. относно Предложение от „Ай Си Джи Би“АД за удължаване на срока за 

подаване на Заявления за интерес в Пазарен тест за проекта IGB - междусистемна газова 

връзка Гърция – България (IGB INTERCONNECTOR), Фаза I: Покана към 

заинтересованите страни да изразят интерес в резервирането на капацитет, установи 

следното: 
 

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

вх. № Е-12-00-40 от 31.03.2016 г. от „Ай Си Джи Би“ АД, с ЕИК 201383265 – регистрирано по 

Търговския закон инвестиционно дружество за реализация на газова междусистемна връзка 

Гърция – България, с което дружеството е направило искане за удължаване на срока за 

подаване на заявления за интерес във Фаза I: Покана към заинтересованите страни да изразят 

интерес в резервирането на капацитет. Писмото е адресирано и до националния регулаторен 

орган на Гърция – РАЕ.  

В писмото е отправено искане за даване на съгласие за удължаване на срока за 

подаване на заявления за интерес - до 31.03.2016 г., съгласно публикуваното Известие за 

участие във Фаза I: Изразяване на интерес, до 08.04.2016 г.  

 Във връзка с подаденото от „Ай Си Джи Би“ АД писмо и съдържащото се в него 

искане, се установи следното:  

 С Решение № У-2 от 27.11.2015 г. на КЕВР и Решение № 438/2015 г. от 23.11.2015 г. на 

РАЕ са одобрени Актуализирани указания за управление и разпределение на капацитет на 

междусистемна газова връзка (IGB INTERCONNECTOR) съгласно параграф 6 на чл. 36 от 

Директива 2009/73/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета относно общите правила за 

вътрешния пазар на природен газ - Фаза I: Покана към заинтересованите страни да изразят 

интерес в резервирането на капацитет (Актуализирани указания).   

На основание член 3, т. 3.1. от Актуализираните указания и в посочения 10-дневен срок 

от одобрението им от двата регулаторни органа, с писмо с вх. № Е-12-00-819 от 01.12.2015 г. 

„Ай Си Джи Би“ АД е представило в КЕВР проект на Известие за участие във Фаза I  

Изразяване на интерес (декември 2015 г.), ведно с неговите приложения – стандартни 

формуляри за заявяване на интерес.   

С Решение № У-3 от 10.12.2015 г. на КЕВР е одобрен проект на Известие за участие 

във Фаза I Изразяване на интерес (декември 2015 г.) и неговите приложения, неразделна част 

от решението на Комисията. В одобреното Известие за участие във Фаза I Изразяване на 

интерес, като краен срок за заявяване на интерес от кандидатите за участие е посочен срок не 

по-късно от 29.02.2016 г. Известието за участие е одобрено и от РАЕ с Решение № 

472/01.12.2015 г. Посоченото решение е изменено с Решение № У-1 от 26.02.2016 г. на КЕВР, 

с което крайния срок за изразяване на интерес е удължен до 31 март 2016 г. 

Предвид факта, че срокът е част от съдържанието на Известието за участие във Фаза I 

Изразяване на интерес, което е одобрено от КЕВР и РАЕ с решения на двата регулаторни 

органа, то новото изменение на този срок изисква приемане на ново решение за това. В тази 

връзка при провеждане на образуваното ново административно производство за  разглеждане 

на искането на „Ай Си Джи Би“ АД също следва да бъдат съобразени изискванията на 

Актуализираните указания.  
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„Ай Си Джи Би“ АД е обосновало искането си за удължаване на одобрения срок, като е 

изложило ново обстоятелство от съществено значение за издаването на акта, а именно: 

получаване на заявление за интерес (приложение II към известието на Фаза I Изразяване на 

интерес) от международно призната газова компания, което не съдържа пълния набор от 

необходимите документи за участие. „Ай Си Джи Би“ АД счита, че посоченото заявление 

предполага сигурно намерение на компанията да участва в Пазарния тест за газопровод IGB. 

В тази връзка посочва, че с цел даване на възможност за подготовка на необходимия набор от 

документи е обосновано удължаване на срока за подаване на документи за участие. Целта на 

исканото удължаване е привличане на най-високо ниво на участие от страна на ползватели на 

капацитет с оглед на това, че участието във фазата Изразяване на интерес е предварително 

условие за участие във фазата на офериране, съгласно Актуализираните указания (чл. 2.3.). 

Изменението на срока не променя одобрените правила за провеждане на Пазарния тест 

в съответствие със законодателството на Европейския съюз, с националното законодателство 

на България и Гърция и с Актуализираните указания, които осигуряват възможност за 

открити, недискриминационни и прозрачни процедури за провеждането му. Не се изменят 

правилата на Фаза Изразяване на интерес и същността на одобреното Известие за участие във 

Фаза I Изразяване на интерес (декември 2015 г.). Запазва се задължението съгласно т. 7.1. от 

Актуализираните указания, след завършване на Фазата Изразяване на интерес дружеството да 

представи пред регулаторните органи, в 15 (петнадесет) дневен срок, доклад с резултатите от 

проведения пазарен тест.  

Предвид факта, че участието във Фаза Изразяване на интерес е задължителна 

предпоставка за последващо участие във Фазата за резервиране, удължаването на срока до 

08.04.2016 г. ще даде възможност за по-добра подготовка на документите за участие и за по-

широко участие на повече кандидати в първата фаза на пазарния тест, което би се отразило 

положително на развитието на проекта.  

Предвид гореизложеното, Известието за участие във Фаза I Изразяване на интерес 

(декември 2015 г.), одобрено с Решение № У-3 от 10.12.2015 г., изменено с Решение № У-1 от 

26.02.2016 г. на КЕВР, следва да бъде изменено само по отношение частта за посочената като 

краен срок дата за изразяване на интерес, както следва: 

1. В Раздел втори определението за „Краен срок за изразяване на интерес“ се изменя 

така: 

„Краен срок за изразяване на интерес означава датата 8 април 2016 г., до която трябва 

да се подава формуляр за изразяване на интерес, за да се счита за валидно.“ 

2. В Раздел осми, изр. първо се изменя така: 

„От кандидатите за тази Фаза ИИ се изисква да предоставят приложения Формуляр II 

(ако са търговци доставчици) или Формуляр III (ако са ПСО), надлежно попълнено и 

подписано, заедно със следната задължителна документация, не по-късно от крайния срок за 

заявяване на интерес (т.е.: 8 април 2016 г.), по куриер или поща с обратна разписка на адреса 

на ICGB АD, обявен в чл. 10.“ 
 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 99, т. 2 и чл. 102, ал. 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл. 36, § 6 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, чл. 172г, ал. 3 и ал. 4 от Закона за енергетиката и чл. 3, 

т. 3.2. и т. 3.3., чл. 4, т. 4.4. и чл. 7 от Актуализирани указания за управление и 

разпределение на капацитет на междусистемна газова връзка (IGB INTERCONNECTOR) 

съгласно параграф 6 на чл. 36 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския Парламент и на 

Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ - Фаза I: Покана към 

заинтересованите страни да изразят интерес в резервирането на капацитет 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Изменя Решение № У-3 от 10.12.2015 г., изменено  с Решение № У-1 от 26.02.2016 г. 

на Комисията за енергийно и водно регулиране, в частта по т. 1 относно одобряване на 
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Известие за участие във Фаза I Изразяване на интерес (декември 2015 г.) и неговите 

приложения, като:  

1. В Раздел втори на Известие за участие във Фаза I Изразяване на интерес 

(декември 2015 г.) определението за „Краен срок за изразяване на интерес“ се изменя 

така:  

„Краен срок за изразяване на интерес означава датата 8 април 2016 г., до която 

трябва да се подава формуляр за изразяване на интерес, за да се счита за валидно.“. 

2. В Раздел осми на Известие за участие във Фаза I Изразяване на интерес 

(декември 2015 г.), изр. първо се изменя така:  

„От кандидатите за тази Фаза ИИ се изисква да предоставят приложения 

Формуляр II (ако са търговци доставчици) или Формуляр III (ако са ПСО), надлежно 

попълнено и подписано, заедно със следната задължителна документация, не по-късно от 

крайния срок за заявяване на интерес (т.е.: 8 Април 2016 г.), по куриер или поща с 

обратна разписка на адреса на ICGB АD, обявен в чл. 10.“. 

II. Изменението е валидно от 00.00 часа на 01.04.2016 г. 

III. „Ай Си Джи Би“ АД да представи в Комисията за енергийно и водно регулиране 

доклад, обобщаващ Фазата Изразяване на интерес на пазарния тест, в срок до 15 

(петнадесет) дни след завършването на Фазата Изразяване на интерес. 

IV. На основание чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс   

„Ай Си Джи Би“ АД да бъде уведомено за взетото решение.  

 

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

Административен съд София - град. 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:      

 

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

  (Р. Осман) 

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

 (А. Йорданов) 

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

 (В. Владимиров) 

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

 (Г. Златев) 

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

 (Е. Харитонова) 

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

 (Д. Кочков) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

         ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

          Р. ТОТКОВА  

 


