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П Р О Т О К О Л 
 

№ 244 

 
София, 12.09.2022 година 

 

Днес, 12.09.2022 г. от 10:04 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

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

председателя на Комисията доц. д-р Иван Н. Иванов. 

 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, 

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

Тоткова (без право на глас).   

 

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

Митев – директор на дирекция „Обща администрация“, М. Димитров – и.д. директор 

на дирекция „Природен газ“, Р. Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – 

природен газ“ и експерти на КЕВР. 

 

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма 

други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което 

протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад с вх. № Е-ДК-1858 от 07.09.2022 г. 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. 

Работна група: Елена Маринова, Милен Димитров, Ремзия Тахир, Грета Дечева, 

Снежана Станкова, Михаела Андреева, Мариана Сиркова, Любослава Джоргова,  

Ваня Василева, Рада Башлиева 

 

2. Доклад с вх. № О-Дк-1254 от 08.09.2022 г. и проект на писмо относно 

становище на КЕВР по Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на 

Отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г., на 

Годишния доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост 

на държавната пенсионна система за 2021 г. и на Годишния отчет за състоянието на 

държавния дълг за 2021 г. и за предложение до Народното събрание за приемане на 

Отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г.  

Докладват: Юлиян Митев, Елена Маринова, Евгения Сматракалева,  

Теодора Бельова 
 

По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-ДК-1858 от 07.09.2022 г. относно 

изменение на Мрежови кодекс за междусистемен газопровод Гърция – България 
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(IGB) и неговите приложения, в т.ч. Тарифен кодекс, на „Ай Си Джи Би“ АД. 

 

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) са 

постъпили писма с вх. № Е-15-59-1002 от 03.06.2022 г., с вх. № Е-15-59-1005 от 

09.06.2022 г. и с вх. № Е-15-59-1005 от 25.08.2022 г. от „Ай Си Джи Би“ АД с искане 

за одобряване на изменение на Мрежови кодекс за междусистемен газопровод Гърция 

– България (IGB) (МК) и неговите приложения, в т.ч. Тарифен кодекс.  

Според „Ай Си Джи Би“ АД измененията и допълненията на МК и неговите 

приложения целят актуализиране и адаптиране на пакета от документи с актуалните 

търговски и пазарни практики, добавени са дефиниции, прецизирани са текстове, 

създавайки правила и условия на работа, които да бъдат оптимално подробни и 

достъпни за всички ползватели на IGB. Дружеството посочва, че основните 

направления, в които са направените промени в МК са: добавяне на нови дефиниции; 

внедряване на начин на третиране на изходен пункт Кърджали, който е различен от 

точките на междусистемна свързаност; промяна и подобряване на условията на 

процеса на регистрация, както и на процеса за резервиране на капацитет; създаване и 

внедряване на договор за участие на виртуална търговска точка (ВТТ); създаване и 

внедряване на процедурата за „Смяна на доставчика на природен газ”; промяна на 

методологията „транспортирай или плащай“ („Ship or рау”); промяна на процеса 

„Прекратяване“; промяна на процеса „Кредитна подкрепа за ползвател на мрежата“ и 

промяна на процедурата „Извънредна ситуация“. Направени са изменения в Тарифния 

кодекс на IGB във връзка с променената методология „транспортирай или плащай“ 

(„Ship or рау”). Предвидени са нови приложения към МК, а именно: Споразумение за 

пренос на газ за неосвободени ползватели на IGB, допълнително споразумение към 

действащите споразумения за пренос на газ,  както и Договор за ползване на ВТТ. 

Със Заповед № З-Е-1070 от 23.06.2022 г. на председателя на КЕВР, е 

сформирана работна група със задача да извърши преглед на предложения проект за 

изменение на МК за IGB и неговите приложения, в т.ч. Тарифен кодекс, с оглед 

установяване съответствието му с условията на предоставеното временно 

освобождаване и условията по т. 4.4. от част IV от Окончателното съвместно 

решение, относно заявлението за освобождаване на „Ай Си Джи Би“ от м. август 2018 

г., прието с Решение № Р-ВО-2 от 08.08.2018 г. на КЕВР и Решение № 768/2018 на РАЕ.  

Предвид горното и след анализ на относимите факти и обстоятелства се 

установи следното: 

На „Ай Си Джи Би“ АД по отношение на междусистемната газова връзка IGB е 

предоставено освобождаване от изискванията на Директива 2009/73/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния 

пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО (Директива 2009/73/ЕО) за 

достъп на трети страни, регулирани тарифи и отделяне по собственост. Предоставеното 

освобождаване е въз основа на Окончателно съвместно решение относно заявлението 

за освобождаване на „Ай Си Джи Би“ АД от м. август 2018 г. (Окончателно съвместно 

решение), прието с Решение № Р-ВО-2 от 08.08.2018 г. на КЕВР и Решение № 768/2018 

на РАЕ и изменено с Решения № P-BO-1 от 20.03.2020 г. на КЕВР и Решение № 568 от 

12.03.2020 г. на РAE, както и с Решения № P-BO-1 от 20.05.2021 г. на КЕВР и Решение 

№ 424 от 13.05.2021 г. на РAE.  

Съгласно чл. 4.4., т. 1 от Окончателното съвместно решение, „Ай Си Джи Би“ 

АД e задължено не по-късно от 12 месеца преди датата на търговска експлоатация 

(ДТЕ) да представи за одобрение на националните регулаторни органи (НРО) на Р 

България и на Р Гърция Мрежов кодекс за IGB. МК трябва да е в съответствие с всички 

разпоредби на Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 

юли 2009 година относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и 

на Европейските мрежови кодекси съгласно член 8, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 
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715/2009, които не са в противоречие с Окончателното съвместно решение. МК следва 

да бъде публикуван на интернет страницата на „Ай Си Джи Би“ АД и трябва да 

включва най-малко следното: подробни процедури за нормалната работа, включително 

заявяване на капацитет на входни и изходни точки на IGB за прав и реверсивен поток; 

всички необходими процедури за търговия на вторичния пазар, които ще са достъпни 

за всички ползватели; процедури за управление на претоварването и принципа 

„използваш или губиш“ и процедури за публикуване на данни относно 

функционалността и наличността на капацитет за всички ползватели на газопровода. 

С Решение № К-1 от 27.02.2020 г. на Комисията е прието Съвместно решение 

на КЕВР и РАЕ за одобряване на Мрежови кодекс за IGB и неговите приложения, в 

т.ч. Тарифен кодекс на IGB и Споразумение за пренос на газ. С това съвместно 

решение националните регулаторни органи (НРО) препоръчват на „Ай Си Джи Би“ 

АД да преразгледа и опрости процедурата за резервиране на капацитет, с цел да се 

избегне ненужната документация чрез приемане на рамков договор, в който могат да 

бъдат включени отделни резервации на капацитет”. В тази връзка, дружеството е 

представило проект на МК, в който са инкорпорирани изменения, предвиждащи 

следното: 

Въвеждане на Договор за ползване на виртуална търговска точка, който създава 

възможност за използването на виртуална търговска точка за търговия с природен газ, 

както и урежда отговорностите и задълженията на участниците. Отпадане на годишен 

дефицит и годишно плащане „транспортирай или плащай“ поради преформулиране на 

начина на плащане и неговото улесняване. Въвеждане на балансиращ минимален 

кредитен лимит - минималния размер на кредитната подкрепа за ползвателя на 

мрежата, приложим за целите на задълженията му за балансиране. Балансиращият 

минимален кредитен лимит подпомага „Ай Си Джи Би“ АД при управление на 

финансовия риск, при възникване на дисбаланси причинени от ползватели на мрежата. 

Въвеждане на минимален кредитен лимит за заявяване на капацитет - минималния 

размер на кредитната подкрепа за ползвателя на мрежата, който неосвободен ползвател 

на мрежата трябва да държи по отношение на търгуваните продукти за капацитет. 

Минималният кредитен лимит за заявяване на капацитет подпомага „Ай Си Джи Би“ 

АД при управление на финансовия риск в процеса на предлагане на капацитети. 

Въвеждане на такса за превишаване на капацитета - такса, която трябва да заплати 

неосвободен ползвател на мрежата в случай, че възникне превишаване на капацитета. 

Тази такса цели да насърчи ползвателите на мрежата за резервират достатъчно 

капацитет за своите нужди. Въвеждане на понятието точка на свързване между IGB и 

разпределителна и/или друга система, имащо за цел да се обхванат точките на 

свързване с газопровода, различни от точките на междусистемно свързване. Въвеждане 

на понятието „ограничителен режим“ със смисъла, определен в Наредба № 10 от 9 юни 

2004 г. за реда за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или 

ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна 

енергия и природен газ (обн. ДВ, бр. 63 от 2004 г.). Въвеждане на механизмът за смяна 

на доставчик, предвиден в Правила с търговия с природен газ. Предвиждане на 

минимален кредитен лимит за Виртуална търговска точка (ВТТ) - минималния размер 

на кредитната подкрепа за ползвателя на мрежата, приложим за целите на търговските 

му обеми газ (покупка и продажба) във ВТТ. Това ще подпомага „Ай Си Джи Би“ АД 

да управлява финансовия риск, при възникване на дисбаланси поради недоставяне на 

количества, търгувани на ВТТ. Въвеждане на процедура за анулиране на регистрация 

на вече регистрирани мрежови ползватели, което дава право на регистриран ползвател 

на мрежата, да анулира своята регистрация при определени условия. Предвидено е „Ай 

Си Джи Би“ АД да провежда търгове за продукти за капацитет на платформи, както 

следва: за точката на междусистемно свързване между „Ай Си Джи Би“ АД и DESFA в 

Комотини (Гърция), търговете за продукти за капацитет ще се провеждат през PRISMA; 
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за точката на междусистемно свързване между „Ай Си Джи Би“ АД и 

Трансадриатически газопровод (TAP) в Комотини (Гърция) търговете за продукти за 

капацитет ще се провеждат през PRISMA; за точката на междусистемно свързване 

между „Ай Си Джи Би“ АД и „Булгартрансгаз“ ЕАД в Стара Загора (България) 

търговете за продукти за капацитет ще се провеждат през RBP. Дружеството е 

посочило, че разпределението на платформите е съгласувано със съседните преносни 

оператори. Добавен е механизъм за разпределяне на количествата на точката към 

разпределителни дружества и/или други системи, като разпределените количества ще 

бъдат равни на измерените количества газ. В случай на повече от един доставчик на 

природен газ на дадената изходна точка към разпределителната и/или други системи, 

общото дневно измерено количество газ в тази точка ще се разпределя от „Ай Си Джи 

Би“ АД пропорционално на ежедневното потвърдено количество на доставчиците. В 

раздел 17.2. „Принципи на разпределение“ от глава „Балансиране“ на МК са заличени 

формулите по отношение на разпределението, когато в дадена точка на междусистемно 

свързване няма споразумение за оперативно балансиране или ако същото е прекратено, 

разпределените количества ще се изчисляват съгласно правила за пропорционално 

разпределение в съответното Споразумението за междусистемно свързване със 

съседния оператор. 

Измененията на МК предвиждат въвеждане на Споразумение за пренос на газ за 

неосвободени ползватели, Споразумение за изменение на вече подписани споразумения 

за пренос на природен газ за освободени ползватели и Договор за ползване на ВТТ, 

които целят установяване на правата и задълженията на страните по отношение на 

услугите по пренос по газопровод IGB. 

Представения от „Ай Си Джи Би“ АД проект на МК с инкорпорирани изменения 

и неговите приложения следва да бъдат подложени на обществено обсъждане по реда 

на чл. 14, ал. 1 от Закона за енергетиката. 

Информация, съдържаща се в представените от „Ай Си Джи Би“ АД 

документи, която следва да бъде неразгласявана: 

С писмо с вх. № Е-15-59-1005 от 05.09.2022 г. „Ай Си Джи Би“ АД е посочило, 

че при публикуването на документи във връзка с одобряването на измененията на МК, 

следва да бъде заличена информация, а именно:  страни и условия по договори с трети 

лица съгласно конкретни клаузи в договорите, по които дружеството е страна и с които 

са установени задължения за опазване на конфиденциалността на данните и вътрешна 

норма на възвръщаемост, която според „Ай Си Джи Би“ АД представлява търговска 

тайна. 

Предвид горното, следва да се има предвид, че в хода на процедурата по 

обществено обсъждане на проект на МК с инкорпорирани изменения и неговите 

приложения ще бъдат публикувани образци на проекти на договори, които не съдържат 

данни за лицата, с които ще бъдат сключвани, както и специфични условия за тях. 

По отношение на вътрешна норма на възвръщаемост следва да се има предвид: 

Цените на предоставяните услуги от „Ай Си Джи Би“ АД са регулирани, макар и не по 

общите правила, а по тези на Тарифния кодекс на IGB. Поради това, по отношение на 

тарифите на дружеството е валиден принципа за прозрачност, чието гарантиране 

изисква публикуване на информация, свързана както с определяне на приходите и 

разходите на оператора, респективно с определяне на тарифите за пренос. Тази 

информация следва да позволят на ползвателите на мрежата да разбират начина, по 

който тези тарифи са формирани, съответно включените в тях разходи. В този смисъл, 

всяка информация, отнасяща се до тарифите за пренос следва да е публична. От друга 

страна, вътрешна норма на възвръщаемост и прогнозните годишни финансови отчети 

са параметри, които очертават финансовото състояние на дружеството, поради което не 

предоставят конкурентно предимство на трето лице. Последното, в още по-голяма 

степен е валидно, предвид факта, че „Ай Си Джи Би“ АД предоставя услуги в условия 
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на естествен монопол. Този подход е възприет от КЕВР и при публикуването на 

Окончателното съвместно решение за сертифициране на „Ай Си Джи Би“ АД като 

независим преносен оператор, прието от националните регулаторни органи за енергия 

на Република България и на Република Гърция. 

 

Изказвания по т.1.:  

Докладва М. Димитров. В Комисията са получени писма от 03.06.2022 г., 

09.06.2022 г. и 25.08.2022 г. от „Ай Си Джи Би“ АД с искане за одобряване на 

изменение на Мрежовия кодекс за междусистемен газопровод Гърция – България (IGB) 

и неговите приложения, в т.ч. Тарифен кодекс. Писмата са адресирани и до гръцкия 

регулатор. Основанието за разработване на Мрежови кодекс е окончателното 

съвместно решение на двата регулатора от месец август 2018 г., с което е предоставено 

на „Ай Си Джи Би“ АД освобождаване от изискванията на Директива 73 за достъп на 

трети страни, регулирани тарифи и отделяне по собственост по отношение на 

газопровод IGB. С Решение от 27.02.2022 г. на Комисията е прието Съвместно решение 

на КЕВР и РАЕ за одобряване на Мрежови кодекс за газопровода IGB и неговите 

приложения, в т.ч. Тарифен кодекс на IGB и Споразумение за пренос на газ. С това 

съвместно решение двата регулатора препоръчват на дружеството да преразгледа и 

опрости процедурата за резервиране на капацитет с цел да се избегне ненужната 

документация чрез приемане на рамков договор, в който могат да бъдат включени 

отделни резервации за капацитет. В тази връзка, дружеството е представило проект на 

Мрежови кодекс, в който са инкорпорирани изменения, предвиждащи следното: 

- Въвеждане на Договор за ползване на виртуална търговска точка, който 

създава възможност за използването на виртуална търговска точка за търговия с 

природен газ, както и урежда отговорностите и задълженията на участниците; 

- Въвеждане на балансиращ минимален кредитен лимит - минималния размер на 

кредитната подкрепа за ползвателя на мрежата, приложим за целите на балансирането; 

- Въвеждане на минимален кредитен лимит за заявяване на капацитет. 

Въвеждане на такса за превишаване на капацитета; 

- Въвеждане на понятието точка на свързване между газопровода IGB и 

разпределителна и/или друга система, имащо за цел да се обхванат точките на 

свързване с газопровода, различни от точките на междусистемно свързване; 

- Въвеждане на понятието „ограничителен режим“, както и  механизмът за смяна 

на доставчик, предвиден в Правила с търговия с природен газ; 

- Въвеждане на процедура за анулиране на регистрация на вече регистрирани 

мрежови ползватели, което дава право на регистриран ползвател на мрежата, да 

анулира своята регистрация при определени условия.  

Предвидено е да се провеждат търгове за продукти за капацитет на платформи, 

както следва: за точката на междусистемно свързване между „Ай Си Джи Би“ АД и 

DESFA да се използва платформата PRISMA, както и за точката на газопровода IGB с 

точката на междусистемно свързване на DESFA – гръцката газопреносна система, също 

да се използва платформата PRISMA, а за точката на междусистемно свързване с 

мрежата на „Булгартрансгаз“ ЕАД да се използва платформата RBP за разпределяне на 

капацитет. 

Представеният от „Ай Си Джи Би“ АД проект на Мрежов кодекс с 

инкорпорирани изменения и неговите приложения следва да бъде подложен на 

обществено обсъждане по реда на чл. 14, ал. 1 от Закона за енергетиката. 

В доклада е представена и информацията, която представлява търговска тайна.  

С писмо от 05.09.2022 г. дружеството е посочило, че при публикуването на 

документи във връзка с одобряването на измененията на Мрежовия кодекс следва да 

бъде заличена следната информация, а именно: страни и условия по договори с трети 

лица съгласно конкретни клаузи в договорите, по които дружеството е страна и с които 
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са установени задължения за опазване на конфиденциалността на данните и вътрешна 

норма на възвръщаемост, която според дружеството представлява търговска тайна. 

В хода на процедурата по обществено обсъждане на проекта на Мрежови кодекс 

с направените изменения и неговите приложения ще бъдат публикувани образци на 

проекти на договори, които не съдържат данни за лицата, с които ще бъдат сключвани, 

както и специфични условия по тях. 

По отношение на вътрешната норма на възвръщаемост следва да се има предвид, 

че цените на предоставяните от дружеството услуги са регулирани, макар и не по 

общите правила, а по тези на Тарифния кодекс. По тази причина по отношение на 

тарифите на дружеството е валиден принципът за прозрачност, чието гарантиране 

изисква публикуване на информация, свързана както с определяне на приходите и 

разходите на оператора, респективно с определяне на тарифите за пренос. Тази 

информация следва да позволява на ползвателите да разбират начина, по който са 

изчислени тарифите за пренос. В този смисъл, всяка информация, отнасяща се до 

тарифите за пренос следва да е публична. От друга страна, вътрешна норма на 

възвръщаемост и прогнозните годишни финансови отчети са параметри, които 

очертават финансовото състояние на дружеството, поради което не предоставят 

конкурентно предимство на трето лице. Също следва да се отбележи, че дружеството 

предоставя услуги в условията на естествен монопол. Този подход е възприет от КЕВР 

и при публикуването на Окончателното съвместно решение за сертифициране на „Ай 

Си Джи Би“ АД като независим преносен оператор, прието от двата регулатора. 

Работната група счита, че не следва да се уважи искането за заличаване на нормата на 

възвръщаемост на „Ай Си Джи Би“ АД.  

Предвид гореизложеното и на основание т. 4.4. от част IV от Окончателното 

съвместно решение на КЕВР и РАЕ по заявлението за освобождаване, подадено от „Ай 

Си Джи Би“ АД, неразделна част от Решение № Р-ВО-2 от 08.08.2018 г. на КЕВР и чл. 

43, ал. 1 и ал. 6, чл. 49 и чл. 51 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно 

и водно регулиране и на нейната администрация, работната група предлага на 

Комисията да обсъди и вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да определи дата, час и място за провеждане на обществено обсъждане на 

Мрежови кодекс за IGB, ведно с приложенията към него, които да бъдат публикувани 

на интернет страницата на Комисията; 

3. Да покани чрез съобщение на интернет страницата на Комисията за 

участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица и бъдещи ползватели 

на газопровода IGB. 

А. Йорданов благодари на работната група за смисления анализ по повод 

искането на „Ай Си Джи Би“ АД за заличаване на защитена по закон информация, по-

точно нормата на възвръщаемост и запита дали тази процедура по изменение на 

кодекса следва процедурата по неговото приемане първоначално, т. е. след 

общественото обсъждане следва отново да има съвместно решение на двата регулатора 

и дали то ще се нотифицира пред Европейската комисия или ще бъде окончателно 

съвместно решение на двата регулатора за изменение на кодекса. А. Йорданов помоли в 

решенията, които се предлагат, да се включи точка, с която Комисията да вземе 

решение за заличаване на информацията, която е приета като защитена по закон 

информация с аргументите на заявителя, за да може преди публикуване за 

общественото обсъждане в доклада да са заличени данните, които Комисията приема 

като защитена по закон информация. 

Е. Маринова отговори, че не е включен такъв диспозитив, защото всъщност не 

се заличава нищо нито в доклада, нито в Мрежовия кодекс. 

И. Н. Иванов обобщи, че няма информация, която изисква заличаване. 

А. Йорданов каза, че от самото докладване е останал с впечатление, че има и 
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друга информация. 

 

Е. Маринова отговори, че няма такава информация. 

А. Йорданов се съгласи с казаното от Е. Маринова и добави, че няма проблем и 

не е необходимо да се прави това.  

И. Н. Иванов каза, че цялото българско общество очаква да завършат всички 

дейности по завършване на проекта IGB през месец септември, с оглед да започне 

неговото функциониране от първи октомври. „Булгаргаз“ ЕАД е подало заявление за 

цени за месец октомври, именно въз основа на пълните количества, които трябва да 

бъдат получени от Азербайджан и по цените, съответстващи на договор от 2013 г. И. Н. 

Иванов допълни, че в това отношение вижда, че има непрекъснати проблеми с 

изпълнителя „Авакс“ и в тази връзка министърът на регионалното развитие ще посети 

газопровода, за да се убеди дали до 11.09.2022 г. всичко, което е било възложено е 

изпълнено с цел през тази седмица да се получи Акт 15. И. Н. Иванов каза, че ще 

отбележи в чест на КЕВР, както ще направи това и пред тези институции, които следят 

как се развиват нещата около „Ай Си Джи Би“ АД, че Комисията за енергийно и водно 

регулиране в срок изпълнява ангажиментите, които има регулаторът. Следващата 

стъпка след днешното заседание е провеждането на общественото обсъждане на 

15.09.2022 г.. И. Н. Иванов запита М. Димитров кога след общественото обсъждане ще 

бъде окончателното приемане? 

М. Димитров отговори, че ще е в зависимост от това, което се получи като 

коментари. Работната група следва да ги анализира, да ги прецени и евентуално да 

предложи пред Комисията предложение за одобрението или отхвърлянето им. Отделно 

от това, нещата следва да се синхронизират и с гръцкия регулатор. 

Е. Маринова добави, че, ако общественото обсъждане е на 15.09.2022 г. преди 

30.09.2022 г. не може да се постанови решение, защото срокът за становища изтича на 

29.09.2022 г. Междувременно работната група ще започне да работи по съвместното 

решение, което ще бъде съгласувано и с гръцкия регулатор, така че работната група 

знае сроковете по проекта и ще бъде направено всичко възможно, след като изтече 

срокът на консултацията, всичко да е в срок. 

И. Н. Иванов уточни, че остава само един ден от м. септември и това е 30 

септември.  

Е. Маринова потвърди казаното от И. Н. Иванов.  

И. Н. Иванов каза, че на 29-ти не може да се проведе заседанието и запита Е. 

Маринова дали е така. 

Е. Маринова отговори, че не може. 

И. Н. Иванов повтори, че не може и отбеляза, че Комисията е на абсолютния 

ръб. 

Е. Маринова каза, че усилията на работната група ще бъдат насочени към това 

да се приемат измененията преди края на месеца. Обективното е това, че „Ай Си Джи 

Би“ АД може да работи и без тези изменения. Дори и в най-лошия случай да се забавят 

с един-два дни, „Ай Си Джи Би“ АД може да работи, защото има действащ Мрежови 

кодекс, а тези изменения не са толкова съществени. Дружеството имат действащ 

Мрежови кодекс и за него няма да е аргумент, че не може да влезе в търговска 

експлоатация при евентуално неприемане на измененията. 

И. Н. Иванов каза, че не е сигурен дали след Акт 15 или след Акт 16 

дружеството трябва да отправи искане към Комисията за разрешаване на търговската 

експлоатация на интерконектора. 

Е. Маринова уточни, че могат да направят това и след Акт 15. 

И. Н. Иванов запита Е. Маринова дали могат и без да са окончателно приети 

промените в Мрежовия кодекс. 

Е. Маринова потвърди, че могат. 
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И. Н. Иванов подчерта, че не само могат, а и би трябвало да го направят. 

Е. Маринова каза, че това може да се осъществи или след Акт 15, или след като 

получат Акт 16 и да поискат въвеждане в лицензионна дейност. Без това въвеждане не 

могат да бъдат въведени в търговска дейност. 

И. Н. Иванов попита Е. Маринова дали Акт 16 е задължителен в случая. 

Е. Маринова каза, че е задължителен, тъй като Акт 16 е разрешението за 

ползване. 

И. Н. Иванов потвърди, че е задължителен, но запита Е. Маринова дали е 

задължителен преди това. 

Е. Маринова отговори, че наредбата на Комисията позволява началото на 

лицензионната дейност да бъде от датата на издаване на Акт 16, защото той е 

последният акт по ЗУТ, въз основа на който строежът (в случая газопровода) може да 

се експлоатира. 

И. Н. Иванов уточни, че до 30 септември той трябва да бъде издаден. 

Е. Маринова каза, че трябва да бъде издаден, за да влезе в експлоатация. 

И. Н. Иванов запита Е. Маринова дали Комисията паралелно може да издаде 

разрешение за започване на търговска експлоатация на интерконектора, след като на 30 

септември ще се получи Акт 16, а Комисията кога ще даде това разрешение. 

Е. Маринова отговори, че най-вероятно дружеството ще подаде искане. 

А. Йорданов уточни, че „Ай Си Джи Би“ АД може да подаде още на Акт 15, 

съответното искане. Решението на Комисията ще е обвързано с издаването на Акт 16., 

т.е. Комисията ще каже, че разрешава от момента на получаване на Акт 16. 

Е. Маринова поясни, че това може да се направи според наредбата, но все пак 

трябва да има поне Акт 15. 

И. Н. Иванов каза, че се надява тази седмица да има Акт 15. От дружеството са 

казали, че още на следващия ден ще се сформира комисията, която трябва да работи за 

издаване на Акт 16. 

А. Йорданов каза, че доколкото си спомня процедурата по разрешаване на 

започването на лицензионната дейност се състои от провеждане на едно единствено 

закрито заседание, с което Комисията разрешава и няма обществено обсъждане и 

открито заседание, а и очакването е другата седмица дружеството да получи Акт 15. 

И. Н. Иванов уточни, че не другата седмица, а до края на тази седмица. 

Следващата седмица може да се адресира искане до Комисията. 

А. Йорданов каза, че Комисията има време до края на месеца да издаде 

разрешение, с условие след влизане на Акт 16 да започне експлоатация. Относно 

Мрежовия кодекс, А. Йорданов обърна внимание, че Комисията най-вероятно ще 

проведе заседание за утвърждаване цената на „Булгаргаз“ ЕАД на първи октомври, 

въпреки, че това е почивен ден. 

И. Н. Иванов заяви, че това е задължително. Това ще бъде новината в деня за 

размисъл, когато няма да има политически новини, които ще бъдат забранени в деня 

преди изборите. Новината ще бъде цената на природния газ за м. октомври. 

А. Йорданов помоли да се положат усилия, въпреки че остава само 30-ти. Ако не 

може на тази дата, ще бъде добър сигнал на първи октомври заедно с утвърждаването 

на цената на „Булгаргаз“ ЕАД за м. октомври Комисията да вземе съвместно решение 

(ако е възможно и на гръцките колеги) за изменение на Мрежовия кодекс. 

И. Н. Иванов каза, че е най-добре това да се случи на 30-ти, ако е възможно.  

А. Йорданов каза, че посочва резервен вариант, в случай, че няма да се успее за 

30-ти. 

И. Н. Иванов каза, че още по време на общественото обсъждане ще отправи апел 

към участниците да не чакат двуседмичния срок, а да подадат своевременно своите 

становища, с оглед на това България да може от първи октомври да получава азерски 

газ в предвидените количества и по определената от договора цена. И. Н. Иванов 
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допълни, че се надява те да се вслушат в този апел, защото той е в национален интерес 

и тогава работната група би могла, обаче на 30-ти да излезе с решение и се обърна към 

Е. Маринова за потвърждение на това.  

 

Е. Маринова потвърди казаното от И. Н. Иванов, но уточни, че становища ще 

пристигат и при гръцкия регулатор, защото и гръцкият регулатор в момента провежда  

публична консултация. 

И. Н. Иванов се съгласи с казаното от Е. Маринова и каза, че напълно разбира 

това и добави, че се надява и самите членове на гръцкият регулатор да знаят, че 30-ти 

септември е критична дата, за да не се чака до 01 октомври сутринта. 

А. Йорданов каза, че ще има възможност да поговори с представители на борда 

на гръцкия регулатор, тъй като тази седмица ще има среща с тях и ще отправи тази 

молба. А. Йорданов допълни, че неговата молба е експертите от работната група да се 

опитат да наредят така календара на оперативно ниво с администрацията на гръцкия 

регулатор, че да има готовност за 30-ти (или в краен случай на първи октомври) да се 

вземе съвместното решение. 

Р. Тоткова каза, че няма нормативна пречка общественото обсъждане да се 

проведе на 14 септември, т.е Комисията да спечели един ден.  

И. Н. Иванов каза, че е мислил за същото предложение, защото няма смисъл да 

се чака до 15-ти, тъй като Комисията би могла да го проведе на 14-ти. 

Р. Тоткова каза, че може общественото обсъждане да се проведе и след обяд, т.е. 

да се спечели един ден. 

И. Н. Иванов се съгласи с направеното предложение от Р. Тоткова и уточни, че 

така на 28-ми ще изтече 14-дневният срок. 

Б. Голубарев заяви, че това ще е добър сигнал, ако Комисията приеме 

общественото обсъждане да бъде на 14-ти. 

И. Н. Иванов се съгласи с Б. Голубарев и каза, че това ще бъде част от 

решението на Комисията. И. Н. Иванов каза, че ако е приключила процедурата, която е 

била посветена изцяло на процедурата и сроковете за влизане в действие на 

интерконектора България-Гърция, може да се премине към приемане на решението. И. 

Н. Иванов каза, че  насрочва общественото обсъждане за 14.09.2022 г. от 14.00 часа.  

От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси и коментари по 

проекта на решение.  

 

Предвид гореизложеното и на основание т. 4.4. от част IV от Окончателното 

съвместно решение на КЕВР и РАЕ по заявлението за освобождаване, подадено от „Ай 

Си Джи Би“ АД, неразделна част от Решение № Р-ВО-2 от 08.08.2018 г. на КЕВР и чл. 

43, ал. 1 и ал. 6, чл. 49 и чл. 51 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно 

и водно регулиране и на нейната администрация,  

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-1858 от 07.09.2022 г. 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. Насрочва обществено обсъждане на доклада 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., на 14.09.2022 г. от 14:00 ч. за 

разглеждане на доклада по т. 1;  

3. За участие в обществено обсъждане да бъдат поканени всички заинтересовани 
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лица и бъдещи ползватели на газопровода IGB, като се осигури възможност и за 

дистанционно участие; 

4. Приетите 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., датата и часът на общественото обсъждане да бъдат оповестени 

на интернет страницата на КЕВР. 

 

В заседанието по точка първа участват председателят на Комисията доц. д-р 

Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев, 

Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с пет гласа „за” (доц. д-р Иван Н. Иванов – за, Александър 

Йорданов – за, Благой Голубарев – за, Димитър Кочков – за, Пенка Трендафилова - за), 

от които два гласа (Александър Йорданов и Благой Голубарев) на членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 
 

А. Йорданов направи пояснение, че по гръцкото законодателство разрешение за 

започване на лицензионната дейност не се изисква, така че тук това не е обвързано 

със сроковете на Комисията. Това е само за успокоение на работната група, че там 

няма да има съвместно решение. 

И. Н. Иванов потвърди това и каза, че това е само на националния регулатор -  

България. Гръцкият регулатор няма такъв ангажимент. 
 

По т.2. Комисията, разгледа доклад с вх. № О-Дк-1254 от 08.09.2022 г. и 

проект на писмо относно становище на КЕВР по Проект на Решение на 

Министерския съвет за приемане на Отчет за изпълнението на държавния бюджет 

на Република България за 2021 г., на Годишния доклад и отчет за дейността на 

Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система 

за 2021 г. и на Годишния отчет за състоянието на държавния дълг за 2021 г. и за 

предложение до Народното събрание за приемане на Отчета за изпълнението на 

държавния бюджет на Република България за 2021 г. 

 

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило 

писмо с вх. № О-03-10-1052 от 02.09.2022 г. от г-жа Таня Георгиева – главен секретар 

на Министерство на финансите, с което на основание чл. 32 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация (УПМСНА) са 

изпратени за съгласуване: проект на доклад от г-жа Росица Велкова-Желева – министър 

на финансите, проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Отчет за 

изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г., на Годишния 

доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на 

държавната пенсионна система за 2021 г. и на Годишния отчет за състоянието на 

държавния дълг за 2021 г. и за предложение до Народното събрание за приемане на 

Отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г.; 

проект на Отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 

г.; проект на Доклад по Отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република 

България за 2021 г.; Приложение № 3 – Преглед на изпълнението на утвърдените 

разходи по области на политики и бюджетни програми в ЗДБРБ за 2021 г. на МС и на 

министерствата и ведомствата, прилагащи програмен формат на бюджет, с акцент 

върху постигнатите резултати; Годишен доклад и отчет за дейността на Държавния 

фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2021 г.; 

Годишен отчет за състоянието на държавния дълг за 2021 г. и проект на съобщение за 

средствата за масово осведомяване.  
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След преглед на представения проект на Отчет за изпълнението на държавния 

бюджет на Република България за 2021 г. и Проекта на Доклад по Отчета за 

изпълнението на Държавния бюджет на Република България за 2021 г. се установи, че 

частта за КЕВР обективно отразява фактите и обстоятелствата по отношение на 

изпълнението на бюджета. В тази връзка и на основание чл. 34, ал. 1 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, Комисия за енергийно 

и водно регулиране следва да съгласува без бележки и предложения представените 

материали във връзка с Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на 

Отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г., на 

Годишния доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост 

на държавната пенсионна система за 2021 г. и на Годишния отчет за състоянието на 

държавния дълг за 2021 г. и за предложение до Народното събрание за приемане на 

Отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г.  

 

Изказвания по т.2.: 

Докладва Ю. Митев. В Комисията за енергийно и водно регулиране е постъпило 

писмо от главния секретар на Министерство на финансите, с което на основание чл. 32 

от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация са 

изпратени за съгласуване: проект на доклад от министъра на финансите, проект на 

Решение на Министерския съвет за приемане на Отчет за изпълнението на държавния 

бюджет на Република България за 2021 г., на Годишния доклад и отчет за дейността на 

Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2021 

г. и на Годишния отчет за състоянието на държавния дълг за 2021 г. и за предложение 

до Народното събрание за приемане на Отчета за изпълнението на държавния бюджет 

на Република България за 2021 г.; проект на Отчет за изпълнението на държавния 

бюджет за 2021 г. и проект на Доклад по Отчета за изпълнението на държавния бюджет 

на Република България за 2021 г. 

След преглед на представените проекти на документи е установено, че частта за 

КЕВР обективно отразява фактите и обстоятелствата по отношение на изпълнението на 

бюджета. В тази връзка и на основание чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация, Комисия за енергийно и водно 

регулиране може да съгласува без бележки и предложения представените материали. В 

тази насока е изготвен и проект на писмо до главния секретар на Министерство на 

финансите. Предвид гореизложеното, на основание чл. 25, т. 9, от Правилника за 

дейността на КЕВР, работната група  предлага Комисията да вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2.Да приеме проект на писмо до главния секретар на Министерството на 

финансите. 

И. Н. Иванов каза, че пред него е и самото писмо, което предстои да подпише и 

подложи на гласуване проекта на решение. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по проекта 

на решение.  

 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 25, т. 9, от Правилника за дейността 

на КЕВР  

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад с вх. № О-Дк-1254 от 08.09.2022 г. относно становище на 

КЕВР по Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Отчет за 
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изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г., на Годишния 

доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на 

държавната пенсионна система за 2021 г. и на Годишния отчет за състоянието на 

държавния дълг за 2021 г. и за предложение до Народното събрание за приемане на 

Отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г.; 

2. Приема проект на писмо до главния секретар на Министерството на 

финансите. 
 

В заседанието по точка втора участват председателят на Комисията доц. д-р 

Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев, 

Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с пет гласа „за” (доц. д-р Иван Н. Иванов – за, Александър 

Йорданов – за, Благой Голубарев – за, Димитър Кочков – за, Пенка Трендафилова - за ), 

от които два гласа (Александър Йорданов и Благой Голубарев) на членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 
 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-1858 от 07.09.2022 г. 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. Насрочва обществено обсъждане на доклада 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., на 14.09.2022 г. от 14:00 ч. за 

разглеждане на доклада по т. 1;  

3. За участие в обществено обсъждане да бъдат поканени всички заинтересовани 

лица и бъдещи ползватели на газопровода IGB, като се осигури възможност и за 

дистанционно участие; 

4. Приетите 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., датата и часът на общественото обсъждане да бъдат оповестени 

на интернет страницата на КЕВР. 
 

По т.2. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № О-Дк-1254 от 08.09.2022 г. относно становище на 

КЕВР по Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Отчет за 

изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г., на Годишния 

доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на 

държавната пенсионна система за 2021 г. и на Годишния отчет за състоянието на 

държавния дълг за 2021 г. и за предложение до Народното събрание за приемане на 

Отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г.; 

2. Приема проект на писмо до главния секретар на Министерството на 

финансите. 
 

 

Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-ДК-1858 от 07.09.2022 г. 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. Доклад с вх. № О-Дк-1254 от 08.09.2022 г. и проект на писмо относно 

становище на КЕВР по Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на 
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Отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г., на 

Годишния доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост 

на държавната пенсионна система за 2021 г. и на Годишния отчет за състоянието на 

държавния дълг за 2021 г. и за предложение до Народното събрание за приемане на 

Отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г.  

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:   ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

       

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

 А. Йорданов 

 

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

 Б. Голубарев    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

.................................................      РОСИЦА ТОТКОВА 

 Д. Кочков   

    

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

П. Трендафилова 

 

 
Протоколирал: 

 И. Зашева - главен експерт 

 

  


