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П Р О Т О К О Л 
 

София, 11.10.2022 г. 

 

 

от Обществено обсъждане 

 

 

на проект на Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс в IGB 

 

 

Днес, 11.10.2022 г. от 10:02 ч. в сградата на Комисията за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) се проведе обществено обсъждане на Комисията в пълен 

състав, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов. 

 На общественото обсъждане присъстваха членовете на Комисията Александър 

Йорданов, Благой Голубарев, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар 

Росица Тоткова (без право на глас). 

 

На общественото обсъждане присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция 

„Правна“, М. Димитров - и. д. директор  на дирекция „Природен газ“,  Р. Тахир – 

началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“ и експерти на КЕВР. 

 

Общественото обсъждане беше излъчено в реално време чрез интернет 

страницата на Комисията.  

 

Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри общественото обсъждане и 

констатира, че има кворум и не са налице правни пречки за провеждането му. 

 

Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, съгласно решение на 

КЕВР по Протокол № 273 от 06.10.2022 г., т. 1, за участие в общественото обсъждане на 

проект на Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс в IGB, са поканени 

заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката. 

 

Докладът относно проект на Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс 

в IGB е изготвен от работна група в състав: Елена Маринова, Милен Димитров, Ремзия 

Тахир, Грета Дечева, Михаела Андреева, Мариана Сиркова, Любослава Джоргова, Рада 

Башлиева. 

 

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 273 от 06.10.2022 г., т. 1, е осигурена 

и възможност за дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype. 
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С писмо на КЕВР с изх. № Е-03-17-1038/06.10.2022 г. като заинтересовани лица 

са поканени Министерство на енергетиката, Българска асоциация Природен газ, 

Българска газова асоциация, „Булгартрансгаз“ ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД, Асоциация 

на търговците и производителите на природен газ и водород, LINDEN ENERGY 

LLC, DEPA S.A., EDISON S.P.A., AZERBAIJAN GAS INTERNATIONAL B.V., „Ай 

Си Джи Би“ АД и „Газов хъб Балкан“ ЕАД. 

 

 

Заявили участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skype 

са: 

• г-н Слав Николов – упълномощен представител на „Ай Си Джи Би“ ЕАД; 

• г-н Живко Георгиев – упълномощен представител на „Ай Си Джи Би“ 

ЕАД; 

• г-н Лъчезар Станчев – упълномощен представител на „Ай Си Джи Би“ 

ЕАД. 

 

Министерство на енергетиката, Българска асоциация Природен газ, Българска 

газова асоциация, „Булгартрансгаз“ ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД, Асоциация на търговците и 

производителите на природен газ и водород, LINDEN ENERGY LLC, DEPA S.A., 

EDISON S.P.A., AZERBAIJAN GAS INTERNATIONAL B.V. и „Газов хъб Балкан“ ЕАД. 

не са заявили присъствено участие или дистанционно участие чрез програмата за 

съобщения Skype. 

 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

На нашата покана, отправена до всички дружества, както и до министерството, 

дружества, свързани с дейности около природния газ, се отзова единствено „Ай Си Джи 

Би“ ЕАД. Това е дружеството, което ще експлоатира интерконектора, ще го поддържа и 

на което ние издадохме лицензия, а след това беше и сертифицирано. Становището на 

„Ай Си Джи Би“ ЕАД ще бъде представено от Слав Николов, Живко Георгиев и Лъчезар 

Станчев. Заявено е,  че участието ще бъде по канала за комуникация Skype.  

 

Служител от КЕВР потърси представителите на „Ай Си Джи Би“ ЕАД за видео 

разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Осъществена е вече връзка с тримата представители на „Ай Си Джи Би“ ЕАД. 

Здравейте!  

 

Слав Николов – упълномощен представител на „Ай Си Джи Би“ ЕАД: 

Здравейте! 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Чуваме Ви много добре, както и Вие мен. Кой от Вас ще вземе отношение, за да 

изрази позицията на дружеството, което днес представлявате, по повод на проекта на 

Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс в IGB? 

 

Слав Николов – упълномощен представител на „Ай Си Джи Би“ ЕАД: 

Слав Николов.  

 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 
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Г-н Николов, слушаме Ви! Вие сте малко и контражур и затова лицата Ви много 

не личат. Добре, че се представяте. Г-н Николов, заповядайте! 

 

Слав Николов – упълномощен представител на „Ай Си Джи Би“ ЕАД: 

Благодаря Ви! Уважаеми г-н Председател, уважаеми господа комисари, уважаеми 

членове на работната група, „Ай Си Джи Би“ ЕАД се запозна с доклада, изготвен от 

работната група. Нямаме възражения. Благодарим за доклада на Комисията и на 

работната група.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря, г-н Николов! Работната група чу становището на „Ай Си Джи Би“ 

ЕАД. Искам да Ви запитам има ли нови факти, данни и обстоятелства, които налагат 

макар и в последния момент ние да се съобразим с променени дейности. Слушаме Ви! 

 

М. Димитров - и. д. директор  на дирекция „Природен газ“ в Комисията за 

енергийно и водно регулиране: 

Г-н Председател, няма нови факти и обстоятелства след представянето на 

доклада.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Чухте благодарностите от страна на представителите на „Ай Си Джи Би“ ЕАД. 

Считам, че това наистина е основателно, защото Комисията за енергийно и водно 

регулиране с приоритет разглеждаше всички документи, за които ние носим отговорност 

за тяхното издаване, свързани с дейността на интерконектора Комотини/Стара Загора. 

Днешният документ, Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс в IGB, е един 

от последните. Колеги от  „Ай Си Джи Би“ ЕАД, благодаря Ви за участието, след като 

Вие казахте, че нямате забележки и възражения по доклада и по проекта на Методика за 

определяне на дневна такса за дисбаланс в IGB. Обръщам се към моите колеги. Имате 

ли, колеги, Вие въпроси към представителите на дружеството? Не виждам! В такъв 

случай преди да закрия общественото обсъждане насрочвам закритото заседание, на 

което Комисията за енергийно и водно регулиране ще се произнесе с решение по 

Методиката за определяне на дневна такса за дисбаланс в IGB, на 31.10.2022 г. от 10:00 

часа. Искам да отбележа не само за преките участници от компанията „Ай Си Джи Би“ 

ЕАД, но и за всички останали заинтересовани лица, че съгласно правилата разполагат с 

14-дневен срок, в който могат да депозират в Комисията за енергийно и водно 

регулиране своите становища, които разбира се ще бъдат разгледани от работната група 

преди произнасянето ни на 31.10.2022 г. Успешен ден на представителите на „Ай Си 

Джи Би“ ЕАД от мое име и от името на Комисията! Колеги, закривам днешното 

заседание!  

 

Слав Николов – упълномощен представител на „Ай Си Джи Би“ ЕАД: 

Благодарим и ние още веднъж! Довиждане и всичко добро!  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

И на Вас! Благодаря! 
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Приложение: 

1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-03-17-1038/06.10.2022 г. - покана до 

заинтересованите лица относно обществено обсъждане на проект на Методика за 

определяне на дневна такса за дисбаланс в IGB. 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                 ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

  А. Йорданов 

 

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

  Б. Голубарев 

 

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

  Д. Кочков 

 

.................................................    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  П. Трендафилова 

         РОСИЦА ТОТКОВА 

 

 
Протоколирал: 

 

 Н. Косев - главен експерт 

 

 
 


