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П Р О Т О К О Л 
 

София, 14.09.2022 г. 

 

от Обществено обсъждане 

 

на доклад относно изменение на Мрежови кодекс за междусистемен 

газопровод Гърция – България (IGB) и неговите приложения, в т.ч. Тарифен 

кодекс, на „Ай Си Джи Би“ АД 

 

Днес, 14.09.2022 г. от 14:02 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 Благой 

Голубарев, 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 № 244 от 12.09.2022 г., т. 1, за участие в общественото обсъждане 

на доклад относно изменение на Мрежови кодекс за междусистемен газопровод Гърция 

– България (IGB) и неговите приложения, в т.ч. Тарифен кодекс, на „Ай Си Джи Би“ 

АД, са поканени заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за 

енергетиката. 

 

Докладът относно изменение на Мрежови кодекс за междусистемен газопровод 

Гърция – България (IGB) и неговите приложения, в т.ч. Тарифен кодекс, на „Ай Си Джи 

Би“ АД е изготвен от работна група в състав: Елена Маринова, Милен Димитров, 

Ремзия Тахир, Грета Дечева, Снежана Станкова, Михаела Андреева, Мариана Сиркова, 

Любослава Джоргова, Ваня Василева, Рада Башлиева. 

 

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 244 от 12.09.2022 г., т. 1, е осигурена 

и възможност за дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype. 

 

С писмо на КЕВР с изх. № Е-03-17-1036/12.09.2022 г. като заинтересовани лица 

са поканени Министерство на енергетиката, Българска асоциация Природен газ, 
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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 „Ай Си Джи Би“ АД. 

 

Заявили присъствено участие в общественото обсъждане са: 

• г-жа Боряна Брънгова – страшни юрисконсулт в „Булгартрансгаз“ ЕАД; 

• г-н Никола Делев – и.д. началник на отдел в „Булгартрансгаз“ ЕАД; 

• г-н Веселин Синабов – търговски директор в „Булгаргаз“ ЕАД. 

 

Министерство на енергетиката, Българска асоциация Природен газ, Българска 

газова асоциация, Асоциация на търговците и производителите на природен газ и 

водород, LINDEN ENERGY LLC, DEPA S.A., EDISON S.P.A. и AZERBAIJAN GAS 

INTERNATIONAL B.V. не са заявили присъствено участие или дистанционно участие 

чрез програмата за съобщения Skype. 

 

Заявили участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skype 

са: 

• г-н Стефан Трендафилов – представител на „Микс Газ Груп“ ООД; 

• г-н Слав Николов – мениджър „Проучване на пазари“ в „Ай Си Джи Би“ 

АД; 

• г-н Лъчезар Станчев – експерт „Разрешения и регулации“ в „Ай Си Джи 

Би“ АД. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Г-жо Брънгова, Вие ли ще вземете отношение от името на „Булгартрансгаз“ 

ЕАД? Заповядайте! 

 

Боряна Брънгова – страшни юрисконсулт в „Булгартрансгаз“ ЕАД: 

Благодаря, г-н Председател! Запознахме се с доклада на работната група. 

Естествено, ще дадем по-подробно становище в обявения от Вас срок. Тук само искам 

да маркирам някои моменти и по-специално това, което според нас липсва в доклада. 

Доколкото IGB е проектиран и изпълнен като интерконектор, с целта да свърже 

националните газопреносни системи на две съседни европейски държави, в този доклад 

липсва анализ как би се отразило на пазара в България въвеждането на виртуална 

търговска точка и на отделна пазарна зона IGB в този смисъл. Целта на 

интерконекторите е да пренасят големи количества газ между съседни пазарни зони, 

без самите те са бъдат такава пазарна зона. В този смисъл, ако се включи изходна 

точка, съответно и виртуална търговска точка, това означава, че интерконекторът ще 

функционира като отделна пазарна зона, а не такава, която свързва пазарните зони на 

България и Гърция. Липсва анализ в доклада как това ще се отрази на пазара на 

природен газ в България, как ще се отрази на достъпа на българските потребители до 

различни източници на природен газ. Това са съществени анализи, които трябва да 

бъдат взети предвид. Освен това и не на последно място: как ще се отрази на 

техническата експлоатация на този газопровод и неговите ангажименти да осигури 

входно налягане на входа на българската национална газопреносна мрежа. Това е в 

общи линии. Разбира се, по-подробно ще дадем това в писменото становище.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря, г-жо Брънгова! Г-н Делев, Вие се солидаризирате с мнението и 

отделно няма да направите изказване. Г-жо Брънгова, аз още отсега ще кажа, Вие 
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знаете, че 14-дневен е срокът за представяне на писмени становища в Комисията. 

Отправям енергичен апел, още повече, че Вие изразихте основно мнението на 

„Булгартрансгаз“, да го представите максимално бързо Вашето становище, за да бъде 

внимателно проучено, детайлно разгледано и отразено съобразно работата на 

работната група, предвид обстоятелството, че 14-дневният срок ще бъде стриктно 

спазен, за да можем да спазим и другите срокове, които са заложени за проекта.  

 

Боряна Брънгова – страшни юрисконсулт в „Булгартрансгаз“ ЕАД: 

Ако ми позволите да допълня… Предложените изменения не са наложителни от 

гледна точка функционирането на IGB като интерконектор, който ще доставя 1 млрд. 

куб. м газ от Азербайджан годишно. В този смисъл тези промени трябва да се обмислят 

много внимателно от въпросните гледни точки, които изтъкнах преди малко.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Вие казвате, че не са наложителни при започването на експлоатацията.  

 

Боряна Брънгова – страшни юрисконсулт в „Булгартрансгаз“ ЕАД: 

Да. Категорично, за да няма такива спекулации. Това няма да попречи на 

експлоатацията на газопровода.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Това означава ли, че Вие бихте приели след един детайлен анализ и дискусия 

това да бъде някакво следващо изменение на този мрежови кодекс?   

 

Боряна Брънгова – страшни юрисконсулт в „Булгартрансгаз“ ЕАД: 

Разбира се, след съответен анализ как това ще се отрази на нашия пазар и 

въобще на ситуацията с природния газ и не да последно място на сигурността на 

доставките, защото България разчита на азерския газ. Основно към момента IGB се 

разглежда като част от Южния газов коридор, газопровод, който да пренася големи 

количества от съседна пазарна зона към България. Включването на виртуална 

търговска точка и отделна търговия в рамките на този газопровод е нещо съвсем 

различно.   

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Това ще бъде обект на последващо разискване. 

 

Боряна Брънгова – страшни юрисконсулт в „Булгартрансгаз“ ЕАД: 

Затова казвам, че не считаме, че са наложителни тези изменения.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Разбира се, Вие в самото становище всички Ваши аргументи ще ги изложите и 

ще ги защитите по съответния начин. Сега се обръщам към г-н Веселин Синабов, който 

ще представи позицията на „Булгаргаз“ ЕАД. Г-н Синабов, заповядайте! Имате думата!  

 

Веселин Синабов – търговски директор в „Булгаргаз“ ЕАД: 

Благодаря! Ние също ще предоставим подробно становище в установения от Вас 

срок. Към момента мога да кажа част от него, което считаме, че юридически би 

помогнало. Проектът на доклад предвижда одобрението на допълнително 

споразумение към вече сключени договори за пренос с „Ай Си Джи Би“ във връзка с 

измененията в мрежовия кодекс, т.е. имам предвид нашия резервиран капацитет по 

вече сключения договор с „Ай Си Джи Би“. Съгласно съществуващия документ, всяко 

изменение на мрежовия кодекс е неразделна част от сключения договор, в смисъл не е 
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необходимо при всяко изменение на мрежовия кодекс да се подписва допълнително 

споразумение към договора, който вече е подписан, защото той тепърва започва да 

работи и може да се налагат изменения всеки път. Другите неща ще ги разгледаме по-

подробно и ще ги предоставим в установения срок.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Синабов! Преди да дам думата на „Ай Си Джи Би“ АД, нека 

те да вземат думата последни, защото по определен начин могат да имат отношение и 

към направените изказвания, моля за връзка с г-н Стефан Трендафилов, заявил участие 

чрез Skype, който ще представи позицията на дружеството „Микс Газ Груп“ ООД. 

 

Служител от КЕВР потърси представителя на „Микс Газ Груп“ ООД за видео 

разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Г-н Трендафилов, чувате ли ме? 

 

Стефан Трендафилов – представител на „Микс Газ Груп“ ООД: 

Аз Ви чувам, да! 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Г-н Трендафилов, съгласно процедурата, обръщам се към Вас. Моля да изразите 

становището на „Микс Газ Груп“ ООД по изготвения проект на Мрежови кодекс на 

междусистемния газопровод Гърция-България, с инкорпорирани изменения. 

Заповядайте! 

 

Стефан Трендафилов – представител на „Микс Газ Груп“ ООД: 

Нямаме забележки по доклада.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Трендафилов! Това беше становището на „Микс Газ Груп“ 

ООД. Успешен ден Ви желая от името на Комисията.  

 

Стефан Трендафилов – представител на „Микс Газ Груп“ ООД: 

Благодаря! И на Вас! 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря! Сега се обръщам отново по Skype. Моля да се осъществи връзка със 

Слав Николов и Лъчезар Станчев, които са упълномощени представители на 

дружеството „Ай Си Джи Би“ АД.  

 

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

видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Здравейте! Чувате ли ме? 

 

Слав Николов – мениджър „Проучване на пазари“ в „Ай Си Джи Би“ АД: 

Да! Здравейте! Чуваме се.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Заповядайте! Моля да вземете отношение по документа, който се разглежда на 



 

5 
 

[TLP-WHITE] 

Ниво 0 
 

общественото обсъждане и да се представите, защото не мога да Ви разпозная само на 

базата на съобщените имена. Заповядайте! 

 

Слав Николов – мениджър „Проучване на пазари“ в „Ай Си Джи Би“ АД: 

Благодаря Ви, г-н Председател! Казвам се Слав Николов – мениджър 

„Проучване на пазари“ в „Ай Си Джи Би“ АД.  

 

Лъчезар Станчев – експерт „Разрешения и регулации“ в „Ай Си Джи Би“ 

АД: 

Лъчезар Станчев – експерт „Разрешения и регулации“ в „Ай Си Джи Би“ АД. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Сега вече Ви слушам: било един, било последователно двамата. Моля, 

представете позицията на дружеството „Ай Си Джи Би“ АД. 

 

Слав Николов – мениджър „Проучване на пазари“ в „Ай Си Джи Би“ АД: 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми госпожи и господа комисари, уважаеми 

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

работната група и нямаме възражения, с изключение на позицията ни относно 

търговската тайна. Поддържаме аргументите по този въпрос, които са изложени в хода 

на производството с наше писмо, което Ви е представено. Те са в унисон с досегашната 

практика по решението за освобождаване и решението за лицензиране, с оглед на което 

дружеството изиска запазването като защитена тайна. Практиката на нашите акционери 

е да считат, че нормата на възвръщаемост е търговска тайна и молим същата да не бъде 

оповестявана. Благодарим на Комисията и на работната група за доклада.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви много, г-н Николов. Г-н Станчев, имате ли допълнения, или се 

солидаризирате с мнението на г-н Николов? 

 

Лъчезар Станчев – експерт „Разрешения и регулации“ в „Ай Си Джи Би“ 

АД: 

Солидаризирам се! Благодаря на Комисията и на работната група.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

И аз Ви благодаря! Чухме Вашето становище. То е свързано с един сегмент от 

търговската тайна. Благодаря за участието и успешен ден Ви пожелавам от името на 

Комисията! 

 

Слав Николов – мениджър „Проучване на пазари“ в „Ай Си Джи Би“ АД: 

И ние благодарим!  

 

Лъчезар Станчев – експерт „Разрешения и регулации“ в „Ай Си Джи Би“ 

АД: 

Благодарим и успешен ден! 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря! Колеги, с това изчерпахме списъка на заинтересованите лица и 

дружества, които са пожелали да изразят становище по предмета на общественото 

обсъждане. Преди да приключим заседанието, искам да отбележа, че Комисията за 

енергийно и водно регулиране, като национален регулаторен орган, изпълнява и ще 

изпълни всичките възложени съгласно нормативните документи задължения и ще 
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създаде предпоставки това, което касае Комисията за започване на експлоатация на 

интерконектора Комотини/Стара Загора не по-късно от 01.10.2022 г. да бъде 

завършено. В тази връзка след проведеното обществено обсъждане и с надеждата, че 

писмените становища ще бъдат депозирани в Комисията сравнително скоро, този 

нормативен срок, който е определен за становища, той не може да бъде по-малък, е 14 

дни, което означава, че становищата трябва да бъдат депозирани не по-късно от 

28.09.2022 г. Заедно с това, насрочвам закрито заседание на Комисията за енергийно и 

водно регулиране за приемане на изменението в Мрежовия кодекс за междусистемен 

газопровод Гърция – България и неговите приложения, в т.ч. Тарифен кодекс, на „Ай 

Си Джи Би“ АД на 30.09.2022 г., което означава, че от страна на регулатора ще бъдат 

изпълнени всичките законно изискуеми наши документи, с цел на първи октомври 

интерконекторът да влезе в експлоатация. С това закривам общественото обсъждане! 

Колеги, благодаря за участието! Благодаря на работната група! Благодаря и на гостите, 

които представляваха съответните дружества!  

 

Приложение: 

1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-03-17-1036/12.09.2022 г. - покана до 

заинтересованите лица относно обществено обсъждане на доклад относно изменение 

на Мрежови кодекс за междусистемен газопровод Гърция – България (IGB) и неговите 

приложения, в т.ч. Тарифен кодекс, на „Ай Си Джи Би“ АД 

2. Пълномощно на Слав Георгиев Николов и Лъчезар Петров Станчев от 

Георгиос Сатлас и Теодора Димитрова Георгиева – Милева – изпълнителни директори 

на „Ай Си Джи Би“ АД.  

 

 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 Б. Голубарев 

 

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

 П. Трендафилова 

               РОСИЦА ТОТКОВА 

      

         
Протоколирал: 

 

 Н. Косев - главен експерт 

 


