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София, 13.10.2021 година 

 

Днес, 13.10.2021 г. от 10:10 ч. се проведе открито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, ръководено от 

председателя доц. д-р Иван Н. Иванов. 
 

 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, 

Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър 

Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

  

 На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, А. 

Иванова -  директор  на дирекция „Природен газ“,  Р. Тахир – началник на отдел „Цени, 

лицензии и пазари – природен газ“ и експерти на КЕВР. 

 

Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са 

налице правни пречки за провеждането му. 

 

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, с цел 

ограничаване на разпространението на коронавирус SARS-CoV-2 и недопускане на 

прекъсване на работата на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната 

администрация в резултат на разпространение на заболяването COVID – 19, за срока на 

обявената извънредна епидемична обстановка обществените обсъждания и откритите 

заседания се провеждат от разстояние, като се осигурява виртуално участие на 

заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката, с изключение 

на страните в административните производства, които могат да участват в откритите 

заседания присъствено. 

Предвид това, Комисията за енергийно и водно регулиране е поканила като страна 

по преписката лицата, представляващи „Ай Си Джи Би“ АД, за присъствено или 

виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.  

 

„Ай Си Джи Би“ АД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с 

изх. № Е-ЗЛР-Л-29/07.10.2021 г.  

 

Заявила участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype е: 

• г-жа Теодора Георгиева-Милева – изпълнителен директор на „Ай Си Джи Би“ 

АД.  

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-ДК – 1005 от 04.10.2021 г. 

относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-29 от 20.04.2021 г. от „Ай Си Джи Би“ АД с искане за 

издаване на лицензия за дейността „пренос на природен газ“ с условие за изграждане на 

енергиен обект. 
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Докладът, изготвен от работна група в състав: Агапина Иванова, Елена Маринова, 

Ремзия Тахир, Виктория Джерманова, Снежана Станкова, Грета Дечева, Михаела 

Андреева, Александра Димитрова, Любослава Джоргова, Деница Лефтерова, Рада 

Башлиева, Светослава Маринова, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 1 

от Протокол № 224/07.10.2021 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Моля, връзка по канала за комуникация Skype с представителите на „Ай Си Джи 

Би“ АД. От страна на заявителя е заявено, че участие в откритото заседание ще вземе г-жа 

Теодора Георгиева-Милева, която е изпълнителен директор на дружеството. Моля, връзка 

с г-жа Теодора Георгиева.  

 

Служител от КЕВР потърси г-жа Теодора Георгиева-Милева – изпълнителен 

директор на „Ай Си Джи Би“ АД за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Здравейте, г-жо Георгиева! 

 

Теодора Георгиева-Милева – изпълнителен директор на „Ай Си Джи Би“ АД: 

Здравейте! Чуваме ли се? 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Да! Ние Ви чуваме отлично. Надявам се и Вие нас. Вие познавате процедурата. 

Съгласно нея на днешното открито заседание очакваме от Вас, като изпълнителен 

директор на дружеството заявител „Ай Си Джи Би“ АД, да изразите становище по 

изготвения от работната група доклад относно вашето заявление с искане за издаване на 

лицензия за дейността „пренос на природен газ“ с условие за изграждане на енергиен 

обект. Слушаме Ви! 

 

Теодора Георгиева-Милева – изпълнителен директор на „Ай Си Джи Би“ АД: 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми госпожи и господа членове, членове също на 

работната група, на първо място бих искала да благодаря за подкрепата, всъщност 

постоянната подкрепа, с която ние се ползваме от КЕВР и от нейната администрация, 

както за професионалното и конструктивно отношение на работната група към проекта и 

към конкретното ни заявление за лицензиране. Ние постоянно, г-н Иванов, КЕВР като 

институция ни е подкрепяла в множество вземания на решения във връзка с мрежовия 

кодекс, тарифния код. Ние тук продължаваме и във връзка с развитието на нашия проект. 

Стигаме до лицензиране и заявление за лицензиране, на което сме свидетели днес. „Ай Си 

Джи Би“ АД се запозна с текста на доклада на работната група, който ни беше изпратен с 

поканата за днешното заседание. В съществената си част докладът е абсолютно коректен, 

като молим да ни дадете възможност за писмено становище до края на деня, за да 

отстраним някои наистина технически неточности. Част от тях се отнасят до числа, които 

са заличени като търговска тайна, поради което молбата ни е да дадем корекции писмено 

до края на днешния ден. Има едно място, където липсва връзката ни с TAP 

(Трансадриатическия газопровод). От такъв род са четири технически корекции. Ще 

бъдем благодарни, ако може да ги входираме до края на деня. По същество абсолютно сме 

съгласни с доклада, който е изработила работната група.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-жо Георгиева. Най-напред Ви благодаря за оценката, която давате 
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за приноса на Комисията за енергийно и водно регулиране във всички дейности, които 

касаят изграждането и впоследствие встъпването в експлоатация на българо-гръцкия 

интерконектор Комотини - Стара Загора. Бъдете сигурна, че ние освен със самото 

дружество „Ай Си Джи Би“ АД сме в отлични отношения и с гръцкия регулатор RAE, 

защото практически всички решения, които ние приемаме, поради трансграничния 

характер на обекта IGB, са съвместно с гръцкия регулатор, за което бяхме получили и 

специално благодарствено писмо и от Европейската комисия в Брюксел. Г-жо Георгиева, 

ще бъде отлично, ако до края на деня Вие ни подадете писмено Вашето становище, в 

което да бъдат отбелязани тези данни, които трябва да бъдат коригирани в доклада, който 

е изготвен от нашата работна група. Едновременно с това искам да отбележа, че се 

надяваме „Ай Си Джи Би“ АД се подготвя, след като с решение Комисията издаде 

лицензия за дейността „пренос на природен газ“ с условие за изграждане на енергиен 

обект, след това да получим от Вас заявление за сертифициране на „Ай Си Джи Би“ АД 

като оператор на енергийния обект, т.е. на българо-гръцкия интерконектор. Считаме, че 

това ще бъде направено и то във възможно сравнително кратък срок, с оглед двата 

регулатора, но аз в случая говоря от името на българския регулатор, от името на КЕВР, ще 

изпълним важните си последни ангажименти към реализирането на българо-гръцката 

връзка. Едновременно с това няма да пропусна от отбележа, че има две ключови дати, 

които за момента са актуални. Едната е, че до края на декември месец 2021 г. трябва да 

завърши изграждането на енергийния обект, строителството, а до края на юни 2022 г. да 

влезе в експлоатация българо-гръцкия интерконектор. Искрено се надявам, че 

строителите, изпълнителите на обекта – гръцката компания „Авакс“ и съответно 

подизпълнителите с които те работят ще се постараят да се спази първия срок, а 

съвместните усилия на „Ай Си Джи Би“ АД и на регулаторите ще позволят до края на юни 

да бъде завършено всичко като документация и изискване по документи, за да може на 

01.07.2022 г. най-късно IGB да влезе в експлоатация. Това е особено важно за 

националната сигурност на страната, в период, в който виждаме колко високи са цените 

на природния газ и колко добре би било ако се увеличи до предвиденото по договора 

количество от 1 млрд. куб. м природен газ, доставено от Азербайджан за страната ни, 

предвид изключително атрактивните цени на този газ за момента, по начина, по който се 

формира цената, съгласно формулите в съответния договор.  

 

Теодора Георгиева-Милева – изпълнителен директор на „Ай Си Джи Би“ АД: 

Благодаря, г-н Иванов. Едно по едно бих искала да вземе отношение. Наистина 

следващата ни сериозна преписка, която предстои е именно заявлението ни за 

сертификация, която подлежи на одобрение и от двата регулатора – на българския КЕВР, 

както и на RAE, и разбира се – препотвърден от Европейската комисия, без което ние не 

бихме могли да станем оператор и да влезем в търговска експлоатация. Правим всичко 

възможно. Това са малко по-сериозни решения, така че сме активирали нашите акционери 

по-бързо да приключат с мнението си и с бележките. В момента подготвяме промени в 

устава и всички документи, които са необходими да входираме. Правим всичко възможно 

да го направим ноември. Бяхме разговаряли с Европейската комисия, която ни 

предупреди, че за подобни решения трябва да им дадем някакво време, така че това 

възнамеряваме да го направим – ноември да входираме. Ще се радваме да се възползваме 

пак от Вашата подкрепа за по-бързо процедиране и одобряване на тези документи. RAE 

процедурно има някаква разлика. Те комбинират одобряването за лицензиране и 

сертифициране в една процедура, независимо, че ние лицензиране сме входирали при тях 

още в края на миналата година. Това е, което разбрахме от RAE, но в България 

категорично хронологично трябва първо да получим лицензията и след това да минем на 

получаване на одобрение на сертификация. Работим активно в тази посока и ще се 
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радваме да се възползваме, още един път повтарям, на Вашата подкрепа, с която сме се 

ползвали от самото начало. По другите въпроси, които споменахте. Категорично бих 

искала да потвърдя, че по линия на строителството ние напредваме. Имаме над 140 км от 

цялото трасе (което е 182 км) вече положени в предварително изкопана траншея. 

Паралелно текат предварителни хидротестове и доста процеси. Към момента 

изпълнителят ни уверява, че ще бъде завършен газопроводът до края на годината, но от 

друга страна ние имаме някакви индикации, защото тук говорим за изпълнител, който 

също отговаря за инженеринга, не само за строителството като такова, така че имаме 

индикации за риск от забавяне на кранови възли, които са поръчани от Италия. 

Независимо от това, в крайна сметка ние сме се обвързали с дата на влизане в 

експлоатация на първи юни, която ние категорично бихме искаме да спазим. Отделно 

натискаме строителят да си спази този ангажимент, но дори и там да има някакви малки 

закъснения, ние считаме, че ще направим всички възможно да компенсираме това 

закъснение със срока, който имаме – не по-късно от края на юли или първи юни 2022 г. 

Това между другото е една от техническите корекции на стр. 9, където пишем, че датата 

на търговска експлоатация е предвидена не по късно от 01.07.2022 г. – просто за сведение 

и в самия доклад.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-жо Георгиева. Действително датата, от която не трябва по никакъв 

начин да се отстъпва, е датата на стъпване в търговска експлоатация: 01.07.2022 г. 

Информиран съм за забавянето на някои поръчки от Италия поради пандемията, която 

засегна тежко тази страна. Въпреки че навреме бяха поръчани тези технически възли, все 

пак се надявам това закъснение да не бъде фатално. Датата 30.06.2022 г. трябва 

непременно да се спази.  

 

Теодора Георгиева-Милева – изпълнителен директор на „Ай Си Джи Би“ АД: 

Точно това исках да кажа. Независимо от това, че изпълнителят навреме е направил 

поръчките септември миналата година, с уверение, че ще бъдат готови май, ние все пак 

още не сме получили нищо и това няма как да не затрудни изпълнителя, но ще направим 

всичко възможно да бъде компенсирано това забавяне с всякакви други процеси. Аз имах 

разговор с Вас и бях споделила именно това закъснение и този риск, за да сме съвсем 

трансперантни към всички.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-жо Георгиева. Сега се обръщам към работната група. Има ли нови 

факти, данни и обстоятелства, които трябва да се отчетат до окончателното решение, 

което Комисията трябва да вземе по заявлението за лицензия?  

 

А. Иванова - директор  на дирекция „Природен газ“: 

Към момента не са настъпили такива. Очакваме становището на дружеството, за да 

може коректно да отразим данните в окончателното решение.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря, г-жо Иванова! Колеги, Вие имате ли въпроси към г-жа Георгиева и 

изказвания? Не виждам. В такъв случай насрочвам закритото заседание, на което 

Комисията ще се произнесе с решение по заявлението на „Ай Си Джи Би“ АД с искане за 

издаване на лицензия за дейността „пренос на природен газ“ с условие за изграждане на 

енергиен обект, за 28.10.2021 г., след което, г-жо Георгиева, ще бъдете своевременно 

информирана и ще чакаме следващото заявление, свързано със сертифицирането на 
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дружеството за оператор на енергийния обект. Благодаря Ви за участието. Успешен ден 

Ви желая от името на Комисията за енергийно и водно регулиране! Колеги, завършихме с 

откритите заседания.  

 

Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са изяснени 

пълно и всестранно, и на основание чл. 47, ал. 1 от Правилника за дейността на КЕВР и на 

нейната администрация 

 

Р Е Ш И : 

 

Насрочва закрито заседание на 28.10.2021 г. за приемане на решение относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-29 от 20.04.2021 г. от „Ай Си Джи Би“ АД с искане за издаване 

на лицензия за дейността „пренос на природен газ“ с условие за изграждане на енергиен 

обект. 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-29/07.10.2021 г. до „Ай Си Джи 

Би“ АД. 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 Г. Добрев 

 

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

 Р. Осман 

 

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

 А. Йорданов 

 

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

 В. Владимиров 

          Р. ТОТКОВА 

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

 Г. Златев 

 

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

 Е. Харитонова 

 

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

 Д. Кочков 

 

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

 П. Трендафилова 

 

 
Протоколирал: 

 Н. Косев - главен експерт 


