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П Р О Т О К О Л 
 

София, 03.11.2022 г. 

от Обществено обсъждане 

 

на списък с важни точки от газопреносната система на „Ай Си Джи Би” АД  

 

Днес, 03.11.2022 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, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова 

(без право на глас). 

На общественото обсъждане присъстваха 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 № 285 от 26.10.2022 г., т. 6, за участие в общественото обсъждане 

на доклад относно списък с важни точки от газопреносната система на „Ай Си Джи Би” 

АД и списък с важни точки от газопреносната система на „Ай Си Джи Би” АД, са 

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

 

Докладът относно списък с важни точки от газопреносната система на „Ай Си 

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

Ремзия Тахир, Грета Дечева, Любослава Джоргова, Рада Башлиева. 

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 285 от 26.10.2022 г., т. 6, е осигурена 

и възможност за дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype. 

 

С писмо на КЕВР с изх. № Е-03-17-1044/26.10.2022 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 – мениджър „Проучване на пазари“ в „Ай Си Джи Би“ АД; 

• г-н Живко Георгиев – мениджър „Търговски операции“ в „Ай Си Джи Би“ 

АД; 

• г-н Лъчезар Станчев – юрисконсулт „Регулации и разрешения“ в „Ай Си Джи 

Би“ АД. 
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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: 

От поканените за днешното обществено обсъждане министерства, асоциации, 

търговски дружества и други заинтересовани лица няма никой, който да е заявил 

участие - било присъствено, било чрез канала за комуникация Skype. Единствено, 

разбира се, са потвърдили готовност за участие представителите на заявителя „Ай Си 

Джи Би“ АД. От тях упълномощени представители, които могат да изразят становище 

през Skype са: г-н Слав Николов, г-н Живко Георгиев и г-н  Лъчезар Станчев. Тъй като 

няма други участници, единствено ще се обърна към тримата представители на „Ай Си 

Джи Би“ АД, за да заявят отново отношение по доклада, който е изготвен и заедно с 

това, ако има нещо да добавят от името на заявителя. Моля Ви, връзка с 

представителите на „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: 

Добър ден! Здравейте! 

 

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

Здравейте! Чуваме ли се? 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Чуваме се и като представители на дружеството, при това упълномощени, както 

се изисква по норматива, отправям към Вас въпрос. Имате ли нещо да добавите към 

написания доклад, както и към Вашето заявление, което беше входирано преди това в 

Комисията? Слушаме Ви! 

 

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

Благодаря Ви, г-н Председател, уважаеми госпожи и господа комисари, 

уважаеми членове на работната група, ние се запознахме с доклада и нямаме 

възражения. Отново искаме да благодарим на колегите от Комисията. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря! С удоволствие приемам Вашите благодарности, защото мисля, че 

особено в последните два месеца, действително дирекция „Природен газ“ и дирекция 

„Правна“, както и самата Комисия, положиха наистина забележителни усилия, за да 

може, първо, всички нормативни документи, които се изискват към датата на влизане 

на експлоатация на интерконектора да бъдат изготвени и виждате, че ние 

продължаваме това добро сътрудничество, което имаме с оператора на интерконектора. 

Благодаря Ви много! 

 

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

Благодаря Ви и ние споделяме Вашето мнение. Благодарим. 
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Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Успешен ден от името на Комисията, разбира се, и от мен. Обръщам се към 

работната група. Има ли нови обстоятелства, които трябва да бъдат отразени преди 

финалното заседание? 

 

М. Димитров - и. д. директор  на дирекция „Природен газ“: 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на Комисията, няма нови 

обстоятелства, които да Ви представим, след като сме представили доклада към 

Комисията. 

  

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Димитров. Колеги от комисарите, имате ли някакви въпроси 

или изказвания? Не виждам и от Вас. В такъв случай, г-н Николов, нали с Вас 

разговарям? 

 

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

Да. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Г-н Николов, за Вас, както, разбира се, и за Комисията и администрацията на 

Комисията за енергийно и водно регулиране, съобщавам, че насрочвам закритото  

заседание, на което Комисията ще се произнесе с решение по повод на Вашето 

заявление за списък с важни точки от газопреносната мрежа на „Ай Си Джи Би” АД за 

24.11.2022 г., тъй като след днешното обществено обсъждане нормативният срок е две 

седмици, в които всяко заинтересовано лице, независимо дали е участвало или не на 

общественото обсъждане, може да представи своето становище пред Комисията. На 

24.11.2022 г. закрито заседание на Комисията за приемане на решение. Благодаря Ви 

още веднъж за участието. На Вас, колеги, на работната група, закривам общественото 

обсъждане. 

 
Приложение: 

1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-03-17-1044/26.10.2022 г. - покана до заинтересованите 

лица относно обществено обсъждане на доклад относно списък с важни точки от 

газопреносната система на „Ай Си Джи Би” АД. 

2. Пълномощно на Слав Георгиев Николов, Живко Апостолов Георгиев 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: 

 Д. Кочков 

               РОСИЦА ТОТКОВА 

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

 П. Трендафилова 

        
Протоколирал: 

 

 И. Зашева - главен експерт 


