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ВЪВЕДЕНИЕ

1.

ПРАВНА РАМКА НА ПРОГРАМАТА

Програмата за съответствие (по-нататък за краткост наричана „Програмата”) е
разработена в съответствие с изискванията на чл. 21 от Директива 2009/73/ЕО относно
общите правила за вътрешния пазар на природен газ, транспонирана в българското
законодателство в Закона за енергетиката (ЗЕ) и Регламент (ЕО) № 715/2009 относно
условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ.
Съгласно чл. 81к от ЗЕ във връзка с чл. 186а от ЗЕ, &1, т.27д от ДР на ЗЕ (бр.
54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) и § 201, ал.1 от Преходните и
Заключителни разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона
за енергетиката (ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.), когато
комбинираният оператор е част от вертикално интегрирано предприятие, дейността му
трябва да бъде независима по правноорганизационна форма и при вземане на
решения, от дейностите на останалите дружества, интегрирани в холдинговата
структура, а също така и от самата холдингова структура, част от която е
комбинираният оператор.
Съгласно чл. 186 а от ЗЕ, за комбинирания оператор се прилагат разпоредбите на
Глава осма „а” от ЗЕ (Сертифициране на оператори на преносни мрежи. Правила за
осъществяване на инвестиции. Независимост на преносните оператори.).
С оглед гарантиране на недопускане на дискриминационно поведение от страна на
независимия преносен оператор (НПО), чл. 81к от ЗЕ предвижда приемане на Програма
за съответствие и избиране от Надзорния съвет на отговорник по съответствието.
Програмата за съответствие влиза в сила след одобрението и от Държавната комисия
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).
2.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА.

Програмата се изготвя от и за “Булгартрансгаз” ЕАД в качеството му на комбиниран
оператор , осъществяващ лицензионните дейности по пренос и съхранение на
природен газ и за сертифицирането му като независим преносен оператор.
Предвид задължението за независимият оператор на преносна система да приемат
чрез съответните вътрешни правила програми за съответствие, определящи:


Мерките за елиминиране на дискриминационно поведение по отношение на
участниците на газовия пазар, които не са част от същото вертикално
интегрирано газово предприятие;



Задълженията и правата на служителите на независимия оператор на
преносна система по отношение постигането на целите на Програмата за
съответствие;

И като се има предвид също, че Програмата за съответствие и нейното прилагане
следва да осигури условия за:


Равен достъп до преносната система и услугите на оператора на преносната
система на всички участници на газовия пазар;
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Недопускане на това, определени участници на пазара да получават
преференциално отношение при достъпа до преносната система за сметка на
други участници на пазара;



Недопускане на това, определени участници на газовия пазар да се
облагодетелстват за сметка на други, като получават информация за работата и
развитието на преносната система и достъпа до нея;

„Булгартрансгаз” ЕАД е собственик и оператор на газопреносна мрежа, дъщерно
дружество на „Български енергиен холдинг” ЕАД и е част от вертикално интегрирано
предприятие по смисъла на Закона за енергетиката.
„Български енергиен холдинг” ЕАД е собственик на 100% от капитала на
„Булгартрансгаз” ЕАД и е вертикално интегрирано предприятие по смисъла на Закона на
енергетиката.
„Булгартрансгаз” ЕАД (наричано по-нататък Дружеството или Оператор), прие
настоящата Програма за съответствие (Програма).
Целите на Програмата са:
-

гарантиране независимостта на газопреносния оператор
вертикално интегрирано предприятие;

-

недопускане на дискриминационно поведение от страна на независимия
оператор на преносната мрежа и гарантиране на равноправно третиране на
всички субекти, участващи на пазара на природен газ,

-

въвеждане на конкретните задължения
дружеството за постигането на тази цел.

на

служителите,

като част от

работещи

в
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ОБЛАСТ НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОГРАМАТА
Мерки, свързани с корпоративната структура, органите на управление и регулирането
на взаимоотношенията с вертикално интегрираното предприятие и неговите части,
гарантиращи недопускане на дискриминационно поведение на независимия преносен
оператор (НПО).
1.

КОРПОРАТИВНА СТРУКТУРА НА НЕЗАВИСИМИЯ ПРЕНОСЕН ОПЕРАТОР,
ГАРАНТИРАЩА НЕЗАВИСИМОСТ И САМОСТОЯТЕЛНОСТ ПРИ ВЗЕМАНЕТО НА
УПРАВЛЕНСКИ
РЕШЕНИЯ
И
ПРЕДОТВРАТЯВАЩА
ВЪЗМОЖНОСТТА
ЗА
ДИСКРИМИНАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ.
1.1. „Булгартрансгаз” ЕАД е Еднолично акционерно дружество с двустепенна
система на управление, независимо в правно - организационната си форма, с
едноличен собственик – „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, притежател на 100%
от акциите на „Булгартрансгаз” ЕАД. Цялостната управленска структура и Устав на
„Булгартрансгаз” ЕАД гарантират неговата ефективна независимост.
1.2. Дружеството се управлява и представлява от Управителен съвет. Надзорният
съвет осъществява общ надзор и контрол върху дейността на Управителния съвет
на Дружеството;
1.3. Дружеството е независимо по своята правно-организационна форма от
вертикално интегрираното предприятие и останалите юридически лица, част от
вертикално интегрираното предприятие, към което то принадлежи.
1.4. Дружеството взема своите решения независимо от вертикално интегрираното
предприятие и от която и да е друга част от вертикално интегрираното
предприятие.
1.5. Дъщерни предприятия на вертикално интегрираното предприятие,
изпълняващи функциите по производство или доставка, не могат да имат пряко или
непряко участие в капитала на независимия преносен оператор.
1.6. Операторът няма пряко или непряко участие в капитала на никое дъщерно
дружество на вертикално интегрираното предприятие, изпълняващо функциите по
производство или доставка, нито получава дивиденти или други финансови облаги
от това дъщерно предприятие.

2.

ПРИЛАГАНЕ МОДЕЛА НА УПРАВЛЕНИЕ В ДЕЙНОСТТА НА ПРЕНОСНИЯ ОПЕРАТОР
2.1. Вертикално интегрираното предприятие не определя пряко или непряко
конкурентното поведение на преносния оператор по отношение на текущите му
дейности и управлението на мрежата или по отношение на дейностите, необходими
за изготвянето на 10-годишния план за развитие на мрежата.
2.2. Оператора не приема нареждания от юридически лица, които са част от
вертикално интегрираното предприятие, при осъществяване дейността на
Оператора и експлоатацията на преносната система, ако тези нареждания биха
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могли пряко или косвено да повлияят поведението на Оператора или
конкурентната среда на газовия пазар, ако пряко или косвено влияят на
подготовката и изготвянето на десетгодишния план за развитие на преносната
система, или ако по друг начин застрашават независимостта на Дружеството или
изпълнението на неговите задачи.
2.3. Лицата, отговорни за управлението на Оператора вземат самостоятелно
решения при изпълнение на възложените им със Закона за енергетиката
задължения и не допускат дискриминационно поведение по отношение на
останалите участници на пазара за природен газ при изпълнение на възложените
им задължения.
2.4. Независимият преносен оператор взема самостоятелни решения, независимо от
вертикално интегрираното предприятие по отношение на активи, необходими за
функционирането, поддръжката или развитието на преносната мрежа.
2.5. Независимият преносен оператор има правомощието, чрез Управителния съвет
и без да се засягат решенията на Надзорния съвет съгласно чл.81е, ал.1 от ЗЕ, да
предлага на Общото събрание обвързващи решения относно набиране на средства
на капиталовия пазар, чрез заем или увеличаване на капитала.
3.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
НЕГОВИТЕ ЧАСТИ

С

ВЕРТИКАЛНО

ИНТЕГРИРАНОТО

ПРЕДПРИЯТИЕ

И

3.1. Независимият оператор на газопреносна мрежа не може да получава услуги от
други части на вертикално интегрираното предприятие, изпълняващи дейностите
по доставка или производство на природен газ.
3.2. Независимият преносен оператор може да предоставя услуги на вертикално
интегрираното предприятие или на части от него, при условия и ред, одобрени от
ДКЕВР, като:
-

предоставянето на услугите не води до дискриминация между различните
ползватели на мрежата;

-

достъпно е за всички ползватели на мрежата при едни и същи условия и ред;

-

не ограничава, не нарушава
производството или доставките;

и

не

възпрепятства

конкуренцията

в

3.3. Всички търговски и финансови отношения между вертикално интегрираното
предприятие и независимия преносен оператор, включително заеми, предоставяни
от оператора на преносната мрежа на вертикално интегрираното предприятие, се
осъществяват при пазарни условия.
3.4. Операторът е длъжен да поддържа регистър и да съхранява подробна
документация за всички търговски и финансови отношения по т.3.3. и при
поискване да предоставя достъп до нея на Държавната Комисия за енергийно и
водно регулиране. Операторът представя за одобрение от комисията търговските и
финансови споразумения по т.3.3.
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3.5. Независимият преносен оператор уведомява Комисията за всички планирани
сделки, които могат да наложат преоценка на спазването от него изискванията за
независимост.
3.6. Независимият преносен оператор уведомява Комисията за предоставени
финансови ресурси от страна на вертикално интегрираното предприятие, съгласно
чл.81з, ал.2 от Закона за енергетиката.
3.7. На независимия преносен оператор се извършва независим одит от одитор,
различен от този на вертикално интегрираното предприятие и от която и да е друга
част от вертикално интегрираното предприятие, изпълняваща дейности по доставка
или производство на природен газ.
3.8. Независимият преносен оператор ползва самостоятелни системи и/или
оборудване за информационни технологии, помещения и системи за сигурност по
отношение на достъпа до тях, от която и да е друга част от вертикално
интегрираното предприятие, изпълняваща дейности по доставка или производство
на природен газ.
3.9. Независимият преносен оператор ползва различни консултанти или външни
изпълнители за системите или оборудването за информационни технологии, както
и за системите за сигурност на достъпа, от консултантите или външните
изпълнители, които се ползват от която и да е друга част от вертикално
интегрираното предприятие, изпълняваща дейности по доставка или производство
на природен газ.
3.10. Независимият преносен оператор ползва самостоятелно необходимото му
оборудване и правни, счетоводни и информационни услуги.
4.

КОРПОРАТИВНА ИДЕНТИЧНОСТ
4.1. Независимият преносен оператор е собственик на активите, необходими за
дейността по пренос на природен газ, включително на преносната система, има
собствена идентичност, и отделно седалище и персонал, разполага с всички
човешки, технически, физически и финансови ресурси, необходими за извършване
на дейностите по пренос и съхранение на природен газ.
4.2. Независимият преносен оператор чрез своята корпоративна идентичност,
комуникации, търговски марки и обекти не създава объркване по отношение на
отделната си идентичност от тази на вертикално интегрираното предприятие или
която и да било част от него.
4.3. Задължението по т.4.2. е в сила и по отношение на служителите на
независимия преносен оператор при изпълнение на служебните им правомощия.
4.4. Независимият преносен оператор се помещава в напълно отделна сграда/и от
тези на останалите компании в холдинговата структура на вертикално
интегрираното предприятие. Влизането в сградата/сградите става при специален
пропускателен режим, подробно уреден в Правилника за охранителния и
пропускателен режим в „Булгартрансгаз” ЕАД.
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4.5. Независимият преносен оператор назначава необходимия му персонал, като не
може да наема и предоставя персонал от и за други части на вертикално
интегрираното предприятие.
5.

ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ. ТЪРГОВСКИ
ЧУВСТВИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ. ПУБЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ.
5.1. За целите на настоящата Програма понятието „търговски чувствителна
информация” или „търговска информация” има следните значения:


информация за експлоатацията,
преносната система;



факти, които по своето естество представляват търговска тайна, както
и друга чувствителна в търговско отношение информация, които
Дружеството получава в резултат на извършването на дейността си;



друга информация от търговски, финансов или технически характер,
която Дружеството и нейните служители придобиват в процеса на
своята дейност въз основа на договорни отношения, която е търговски
чувствителна и би могла да осигури търговско предимство на
определен правен субект пред останалите участници на пазара.



факти, които са предмет на споразумения
учредяващи задължения за Дружеството.

поддръжката

и

за

развитието

на

поверителност,

5.2. Информацията по точка 5.1. a) се предоставя по прозрачен и
недискриминационен начин, едновременно за всички ползватели на мрежата, след
решение на Управителния съвет на Дружеството същата да бъде направена
публично достояние.
5.3. Дружеството няма право да оповестява търговска информация пред трети лица
извън случаите, изрично описани в настоящата Програма. Търговска информация
може да се оповестява или предоставя на трети лица:
а. ако така повеляват разпоредбите на закона, при условие че
предоставянето или оповестяването е извършено в съответствие с тях;
б. ако това е направено с разрешението на лицето, към което Дружеството
има задължения за поверителност.
5.4. За всички служители, консултанти, пълномощни представители и членове на
управителните органи на Дружеството има пълна забрана за разпространение на
търговски чувствителна информация, както по време, така и до 3 години след
изтичането на трудовите им договори или други правоотношения с Дружеството, с
изключение на случаите, когато:
а. договорен партньор на Дружеството даде изричното си писмено съгласие
подобна информация да бъде споделена с трето лице;
б. информацията престане да бъде конфиденциална, поради попадането и в
публичното пространство;
в. предоставянето и е изискано въз основа на нормативен акт.
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5.5. Независимият преносен оператор не разкрива никаква информация, която е
търговска тайна, на останалите части от интегрираното предприятие, освен ако
това е необходимо за сключването на търговска сделка и при условията на
настоящата Програма.
5.6. При изпълнение на служебните си задължения служителите на Оператора са
длъжни да не предоставят какъвто и да е тип информация, с изключение на
публичната, на останалите части от вертикално интегрираното предприятие, ако
това може да доведе до търговско предимство, в сравнение с останалите
ползватели на мрежата.
5.7. В сключваните от дружеството трудови договори следва да се предвиди
специална клауза за конфиденциалност и съответни санкции при нейното
нарушаване.
5.8. Дружеството оповестява търговски чувствителна информация пред трети лица
само ако това е необходимо и до такава степен, до каквато това е необходимо за
предоставянето на услугите по пренос и съхранение и при условие че това е
позволено от разпоредбите на споразумението за поверителност, което учредява
задължения за Дружеството, както и ако третите лица се задължат да опазват
поверителния характер на информацията по силата на споразумение за
конфиденциалност.
Публична информация:
5.9. Публичната информация има общодостъпен характер и не се третирана като
търговски чуствителна информация или класифицирана информация съгласно в
ЗЗКИ.
5.10. Публичната информация е достъпна за всички участници на пазара на
природен газ, както и за всяко трето лице, което е заинтересувано от нея.
5.11. С оглед осигуряването на равнопоставен, недискриминиращ и свободен пазар
на природен газ, Оператора публикува изискваните от нормативната уредба актове,
правила, обявления и информация на своята интернет-страница в съответствие с
изискванията на Закона за енергетиката и действащото Европейско енергийно
законодателство.
6.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД,
ГАРАНТИРАЩИ РАВНОПОСТАВЕНОСТ И НЕДОПУСКАНЕ НА ДИСКРИМИНАЦИОННО
ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ЗАКОНА ЗА
ЕНЕРГЕТИКАТА.
6.1. При изпълнение на трудовите си задължения, служителите на Оператора са
задължени:


Да не допускат, да декларират и да предотвратяват конфликт на интереси
с физически и юридически лица, включително и такива от вертикално
интегрираното предприятие при и по повод осъществяване на основните
си трудови задължения;
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В трудовите договори на служителите в "Булгартрансгаз" ЕАД
задължително се включва клауза, забраняваща им да имат едновременно
трудови или граждански договори с вертикално интегрираното
предприятие или негови части. Тази клауза присъства в утвърдения със
заповед образец на трудов договор в Дружеството.

6.2. Задължение на служителите на оператора за опазване на информация.

6.2.1. Забранява се оставянето без надзор на документи, копия, факсове и всякакви
други носители на информация в общи помещения.
6.2.2. Забранява се дискутирането на конфиденциална информация в местата,
достъпни за външни лица.
6.2.3. При използване на електронна поща, служителите на компанията са длъжни
внимателно да проверяват адресите на които ги изпращат, с цел предотвратяване на
изтичане на информация към трети лица и към останалите части в структурата на
вертикално интегрираното предприятие.
7.

МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ДИСКРИМИНАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ НА
КОМБИНИРАНИЯ ОПЕРАТОР, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕНОС И
СЪХРАНЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ.
7.1. Независимият оператор на преносната мрежа е длъжен да предоставя достъп
при условията на равнопоставеност до газопреносните си мрежи на лицата,
отговарящи на условията, определени с правила, одобрени от Комисията, и да
предоставя на ползвателите на мрежата информацията, която им е необходима за
ефикасен достъп до мрежата.
7.2. Достъп до газопреносната мрежа може да бъде отказан само в изрично
предвидените в разпоредбите на чл.172, ал.1-4 от Закона за енергетика случаи.
7.3. Като комбиниран оператор и притежател и на лицензия за съхранение на
природен газ, „Булгартрансгаз” ЕАД:

7.3.1. Предоставя равнопоставен достъп на ползвателите на съоръжения за съхранение
на природен газ, съгласно правила за достъп и одобрени от Комисията Правила за
работа с потребителите на услугите по съхранение на природен газ в подземно
газохранилище;
7.3.2. Осигурява на ползвателите на мрежи и съоръжения информацията, която им е
необходима за техния ефикасен достъп до подземно газохранилище;
7.4. Оператора разработва и прилага цена за достъп и пренос на природен газ по
газопреносна мрежа, цена за достъп и съхранение в съоръжение за съхранение на
природен газ, такси за дисбаланс, одобрени от Държавната Комисия за енергийно и
водно регулиране;
7.5. При извънредни ситуации, с цел запазване на единното управление на
системата и минимизиране на риска за потребителите на мрежата, Операторът
може да наложи ограничения в ползването на мрежата, при условия и ред
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предвидени в Закона за енергетиката, Наредба № 12/2004г. за дейността на
операторите на газопреносната и газоразпределителните мрежи и План за действия
при извънредни ситуации, утвърден съгласно Регламент (ЕО) 994/2010 относно
мерките за гарантиране сигурността на доставките.
7.6. До приемане или одобряване на съответните Правила и цени, посочени погоре, „Булгартрансгаз” ЕАД осигурява достъп и условия за ползване на
газопреносната система от трети лица, при спазване на принципите на
прозрачност, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
8.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРОГРАМАТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ. ИНФОРМИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ЗА
ПРОГРАМАТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ.
8.1. След одобрението й от ДКЕВР Програмата за съответствие влиза в сила и става
достояние на всички служители и членове на мениджърския екип на
„Булгартрансгаз” ЕАД чрез издаване на Заповед от Изпълнителния директор.
8.2. Всички служители, консултанти, пълномощни представители и ръководители на
Дружеството потвърждават с подпис, че са се запознали със съдържанието на
Програмата и че приемат учредените чрез нея задължения. Дружеството прилага
същата процедура по отношение на всяко изменение в Програмата и всички
новоназначени служители, пълномощни представители и ръководители на
Дружеството.
8.3. Ако на някой от служителите на компанията стане известно, че задължение по
програмата е нарушено или се нарушава, то той/тя са длъжни незабавно да
уведомят отговорника по съответствието.
8.4. Отговорникът по съответствието осигурява постоянно наблюдение върху
спазването на Програмата и организира обучения на служителите веднъж годишно
за спазване на задълженията, съдържащи се в Програмата.

9.

ОТГОВОРНИК
ОПЕРАТОР.

ПО

СЪОТВЕТСТВИЕТО

НА

НЕЗАВИСИМИЯ

ГАЗОПРЕНОСЕН

9.1. Контролът по изпълнение на Програмата се възлага на отговорник по
съответствието, избран от Надзорния съвет на независимия преносен оператор и
одобрен от Комисията (ДКЕВР).
9.2. Надзорният съвет назначава и освобождава отговорник по съответствието по
реда и при условията на Закона за енергетиката и Устава на „Булгартрансгаз” ЕАД.
9.3. Отговорникът по съответствието осъществява контрол по изпълнението на
програмата за съответствие и има правомощията определени в чл. 81к от Закона за
енергетиката.
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10.

ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ПРОГРАМАТА
10.1. Програмата за съответствие влиза в сила от деня на нейното одобрение от
ДКЕВР.

11.

ПРИЛАГАНЕ НА ПРОГРАМАТА
11.1. Спазването на Програмата за съответствие заедно с всички изменения и
допълнения към нея е задължително за служителите на Дружеството, считано от
деня на влизането й в сила.

12.

ПРОМЕНИ В ПРОГРАМАТА
12.1. Отговорникът по съответствието, следи за изпълнението на програмата и
предоставя на Управителния съвет на Дружеството писмени предложения за
необходимите промени в нея. Той трябва да осигури уведомяването на всички
служители за промените в Програмата веднага след като тези промени бъдат
одобрени от ДКЕВР.
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