
  

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ У-5 

от 28.10.2016 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
на закрито заседание, проведено на 28.10.2016 г., като разгледа искане с вх. № Е-

15-59-5 от 21.10.2016 г. от „Ай Си Джи Би“ АД за удължаване на срока за подаване на 

обвързващи оферти за капацитет във Фаза II: Покана към  участниците във фаза 

„Заявления за интерес“ да изразят интерес в резервирането на капацитет в 

междусистемен газопровод IGB на Пазарен тест за проекта IGB, установи следното:  

 

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

с вх. № Е-15-59-5 от 21.10.2016 г. от „Ай Си Джи Би“ АД, с ЕИК 201383265, с което 

дружеството е направило искане за удължаване до 30.11.2016 г. срока за подаване на 

обвързващи оферти за капацитет във Фаза II: Покана към  участниците във фаза „Заявления за 

интерес“ да изразят интерес в резервирането на капацитет в междусистемен газопровод IGB 

на Пазарен тест за проекта IGB. Искането е отправено и до Регулаторния орган за енергетика 

на Гърция – RАЕ. „Ай Си Джи Би“ АД е обосновало искането си, като е изложило нови 

обстоятелства от съществено значение за крайния резултат на Фаза II, а именно: писмено 

заявен интерес за участие във втората фаза от търговци, които не са участвали във фазата на 

заявяване на интерес, както и искания за удължаване на срока за подаване на обвързващи 

оферти от двама от участниците в първата фаза. 

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

на RАЕ 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). С Решение № У-3 

от 10.12.2015 г. на КЕВР и Решение № 472/01.12.2015 г. на РАЕ е одобрен проект на 

Известие за участие във Фаза I: Изразяване на интерес (декември 2015 г.) и неговите 

приложения. По искане на дружеството, с цел да се даде възможност за осигуряване на 

максимално участие от страна на заинтересованите страни в Пазарния тест за проекта IGB, 

крайният срок - 29.02.2016 г., за подаване на заявления за изразяване на интерес за 

резервиране на капацитет е удължаван два пъти – до 31.03.2016 г. с Решение № У-1 от 

26.02.2016 г. на КЕВР и Решение № 2 от 25.02.2016 г. на RАЕ, и до 08.04.2016 г. с Решение 

№ У-2 от 01.04.2016 г. на КЕВР и Решение № 50 от 31.03.2016 г на RАЕ. Пазарният тест е 

стартиран през декември 2015 г. и Фаза I е проведена в периода от 14 декември 2015 г. до 8 

април 2016 г.  

В изпълнение на задължението по т. 7.1. от Актуализираните указания, „Ай Си Джи 

Би” АД е подало до двата национални регулаторни органа писмо с вх. № Е-15-59-1 от 

22.04.2016 г. (изх. № IV-10 от 22.04.2016 г.) с приложен доклад относно резултатите от 

първата фаза на Пазарния тест за проекта IGB. Втората фаза на Пазарния тест (Bidding Phase) 

или Фазата на офериране за капацитет (Фаза II) следва да изясни кои участници са готови да 

се ангажират договорно и финансово, на база „пренасяй или плащай” в разпределението на 

наличния капацитет. Фаза II на Пазарния тест изисква подаване на оферти за капацитет, който 

се резервира на база наддаване от кандидатите, които са подали необвързващи оферти в 

предходната Фаза I. Резултатите от Фазата на офериране на капацитет са необходими преди 

„Ай Си Джи Би“ АД да може да продължи процедурата за освобождаване по чл. 36 на 
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Директива 2009/73/ЕО и да осигури във финансово отношение изграждането и 

експлоатацията на газопровода. 

В изпълнение на процедурата за провеждане на Пазарния тест и условията на                  

т. 3.5б и т. 3.7 от Актуализирани указания за управление и разпределение на капацитет на 

междусистемна газова връзка IGB, „Ай Си Джи Би“ АД е разработило проект на Указания за 

управление и разпределение на капацитет за междусистемен газопровод IGB за провеждане на 

Фаза II: Покана към участниците във фаза „Заявления за интерес“ да изразят интерес в 

резервирането на капацитет в междусистемен газопровод IGB (Указанията). Указанията са 

одобрени с Решение № У-3 от 21.07.2016 г. на КЕВР и с Решение № 255/2016 от 28.07.2016 г. 

на RАЕ. 

С писмо с вх. № Е-15-59-1 от 04.07.2016 г. (изх. № VII-01 от 04.07.2016 г.) „Ай Си 

Джи Би“ АД е представило проект на Известие за провеждане на Фаза II, ведно с 

приложения към него, като е отправило искане за одобряването му от двата енергийни 

регулаторни органи на България и Гърция. С писмо с вх. № Е-15-59-1 от 01.08.2016 г. (изх. 

№ VIII-03 от 01.08.2016 г.) „Ай Си Джи Би“ АД е представило актуализиран проект на 

Известие за провеждане на Фаза II, ведно с приложения към него (Анекси I-VI) и копие на 

Споразумение за конфиденциалност.  

 С Решение № У-4 от 11.08.2016 г. на КЕВР е одобрен проект на Известие за участие 

във Фаза II: Покана към участниците във фаза „Заявления за интерес“ да изразят интерес в 

резервирането на капацитет в междусистемен газопровод IGB (Известие за участие във Фаза 

II), ведно с приложенията към него, неразделна част от настоящото решение. В одобреното 

Известие за участие във Фаза II, за участниците във Фазата на офериране като краен срок за 

подаване на обвързващи оферти, е посочен 19 часа българско време на  31 октомври 2016 г. 

Известието за участие е одобрено и от RАЕ с Решение № 283/2016 от 04.08.2016 г.  

 „Ай Си Джи Би“ АД е посочило, че удължаване до 30.11.2016 г. на срока за подаване 

на обвързващи оферти ще има положителен ефект за проекта. 

КЕВР приема горното искане за обосновано с оглед очакването на „Ай Си Джи Би“ 

АД за постигане на по-добри резултати от провеждането на пазарния тест при условия на 

удължен срок за подаване на обвързващи оферти. В тази връзка Известието за участие във 

Фаза II, одобрено с Решение № У-4 от 11.08.2016 г. на КЕВР, следва да бъде изменено по 

отношение на посочената като краен срок дата за подаване на обвързващи оферти, както и 

по отношение на всички определени и индикативни срокове, които да бъдат удължени с 

един месец.      

Изменението на срока не противоречи на Указанията и не променя правилата за 

провеждане на пазарния тест, които са в съответствие със законодателството на 

Европейския съюз и с националното законодателство. Изменението на срока не променя 

принципите и правилата за разпределение на капацитета, които осигуряват възможност за 

открити, недискриминационни и прозрачни процедури.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 36, параграф 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 и чл. 172г, ал. 3 и ал. 4 от Закона за 

енергетиката 
 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

 1. Изменя Решение № У-4 от 11.08.2016 г., в частта по т. 1 относно одобряване на 

Известие за участие във Фаза II: Покана към  участниците във фаза „Заявления за 

интерес“ да изразят интерес в резервирането на капацитет в междусистемен газопровод 

IGB и неговите приложения, като: 
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 1.1. В изречение първо на подточка 1.1 Общи на т. 1 Процедура и крайни срокове 

за подаване на Обвързващите оферти от част 1: Участие във фазата на офериране, 

изразът „31 октомври 2016 г.“ се заменя с израза „30 ноември 2016 г.“; 

 1.2. Всички определени и индикативни срокове се удължават с един месец.   

2. На основание чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс „Ай Си Джи Би“ 

АД да бъде уведомено за взетото решение по т. 1.  
 

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

Административен съд София - град. 
 

 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 
 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:  

          Р. ТОТКОВА  


