
 

София 1000, бул. „Кн. Ал. Дондуков“ № 8-10 

тел.: (02) 988 87 30; факс: (02) 988 87 82 

www.dker.bg, dker@dker.bg 

 

[TLP- AMBER] 

Ниво 2 

  

 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 125 

 
София, 26.05.2022 година 

 

Днес, 26.05.2022 г. от 09:15 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

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

Александър Йорданов – член на КЕВР. 

 

 На заседанието присъстваха председателят на Комисията Станислав Тодоров и 

членовете на Комисията Благой Голубарев, 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“ и работна група на КЕВР. 

 

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

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

Дневният ред е приет с пет гласа „за” (Станислав Тодоров – за, Александър Йорданов – 

за, Благой Голубарев – за, Димитър Кочков - за, Пенка Трендафилова - за), от които два 

гласа (Александър Йорданов, Благой Голубарев) на членове на Комисията със стаж в 

сектор Енергетика. 

 

Заседанието протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-1503 от 25.05.2022 г. и проект на проект на решение 

относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-11 от 16.02.2022 г. на „Ай Си Джи Би“ АД за 

сертифициране на дружеството като независим преносен оператор на преносна мрежа 

за природен газ. 
Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова, Ремзия Тахир, 

 Грета Дечева, Снежана Станкова, Людмила Ненова,   Красимира Лазарова, 

Виктория Джерманова, Любослава Джоргова, Ваня Василева, Рада Башлиева 

   
 

По т.1. Комисията разгледа доклад и проект на проект на решение относно 

заявление за сертифициране на „Ай Си Джи Би“ АД като независим преносен 

оператор на преносна мрежа за природен газ. 

„Ай Си Джи Би“ АД (ICGB) е подало заявление с искане за сертифициране на 

дружеството като независим преносен оператор на преносна мрежа за природен газ до 

националните регулаторни органи на Република България, а именно Комисия за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР) с вх. № Е-ЗЛР-Л-11 от 16.02.2022 г. и на 
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Република Гърция, а именно Регулаторния орган за енергия (РАЕ) с вх. № Ι-320557 от 

18.02.2022 г. (заявление за сертифициране).  

Заявлението за сертифициране е подадено съгласно Раздел 4.1. от 

Окончателното 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. По силата на 

цитираното решение, на „Ай Си Джи Би“ АД е предоставено освобождаване, съгласно 

чл. 36 от 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, Директива за природния газ), от 

изискванията за предоставяне на достъп на трети страни, регулирани тарифи и правила 

за отделяне на собствеността в съответствие с условията на част четвърта от същото 

решение. Освобождаването е за период от 25 години от датата на търговска 

експлоатация (ДТЕ).  

Според Окончателното съвместно решение, временното освобождаване губи 

сила 2 години след приемането му, ако в рамките на този срок не е започнало 

изграждането на инфраструктурата или ако в срок 5 години от неговото приемане 

инфраструктурата не е въведена в експлоатация, освен ако забавянето се дължи на 

значителни пречки, които са извън контрола на лицето, на което е предоставено 

освобождаване. За ДТЕ е определено, че междусистемната газова връзка Гърция – 

България (газопровода IGB) следва да влезе в експлоатация не по-късно от 1 юли 2020 

г. С последващи решения на българския и гръцкия регулаторни органи, а именно: 1) 

Решения № P-BO-1 от 20.03.2020 г. на КЕВР и Решение          № 568 от 12.03.2020 г. на 

РAE и 2) Решения № P-BO-1 от 20.05.2021 г. на КЕВР и Решение   № 424 от 13.05.2021 

г. на РAE, Окончателното съвместно решение от м. август 2018 г. е изменено два пъти, 

след подадени заявления от „Ай Си Джи Би“ АД, с последно изменение от м. май 2021 

г., с което ДТЕ е определена на не по-късно от 1 юли 2022 г. 

Съгласно Раздел 4.1 от Окончателното съвместно решение и неговите изменения 

от м. март 2020 г. и м. май 2021 г., ICGB е освободено от разпоредбите за отделяне на 

собствеността, определени в член 9 от Директивата за природния газ, считано от ДТЕ, 

при спазване на подробни условия относно:  

1. „Ай Си Джи Би“ АД трябва да бъде напълно сертифицирано преди ДТЕ и не 

по-късно от 01.07.2022 г. За тази цел, „Ай Си Джи Би“ АД следва да подаде до 

националните регулаторни органи на Р Гърция и Р България (НРО) искане за 

сертифициране в съответствие с чл. 10 от Директива 2009/73/ЕО, не по-късно от 6 

месеца преди този краен срок, за да се гарантира степента на независимост на 

ръководството и административните органи на „Ай Си Джи Би“ АД от акционерите му. 

КЕВР и РAE ще издадат съвместно решение за сертифициране на „Ай Си Джи Би“ АД. 

При вземането на решение за сертифициране българският и гръцкият НРО ще трябва да 

оценят спазването от „Ай Си Джи Би“ АД на правилата за отделяне съгласно модела 

независим преносен оператор (НПО). „Ай Си Джи Би“ АД трябва да отговаря на всички 

изисквания, посочени в Глава IV на Директива 2009/73/EC, с изключение на 

разпоредбите на чл. 22 от Директивата за природния газ.  

В случай, че „Ай Си Джи Би“ АД реши да предложи продукти в съответствие с 

тръжния календар съгласно Регламент № (ЕС) 2017/459 на Комисията от 16 март 2017 

година за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределяне на 

капацитет в газопреносни системи и за отмяна на Регламент (ЕС) № 984/2013 г. 

(Регламент (ЕС) 2017/459) преди ДТЕ, сертифицирането трябва да бъде завършено 

преди да се извърши разпределение на капацитет. За тази цел „Ай Си Джи Би“ АД 

трябва да подаде искане за сертифициране в съответствие с чл. 10 от Директивата за 

природния газ не по-късно от 6 (шест) месеца преди първото разпределение на 

капацитета. 
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2. „Ай Си Джи Би“ АД трябва да приложи функционално отделяне. За тази цел 

„Ай Си Джи Би“ АД разработва и представя на НРО за одобрение Програма за 

съответствие, в която се посочват мерките, предприети с цел да се гарантира 

недопускане на дискриминационното поведение и да не се съобщава на акционерите 

никаква чувствителна търговска информация. Програмата за съответствие трябва да 

бъде представена на НРО не по-късно от 6 (шест) месеца преди ДТЕ или преди 

първоначалното разпределение на капацитета съгласно тръжния календар на Мрежовия 

кодекс CAM. Не по-късно от 1 месец след одобрението на Програмата за съответствие 

от НРО, трябва да бъде назначен служител по съответствието. Тази Програма за 

съответствие определя най-малко следното: а) Мерки за предотвратяване на 

дискриминационно поведение спрямо потенциалните участници, които не са акционери 

в „Ай Си Джи Би“ АД; б) Задълженията на служителите на „Ай Си Джи Би“ АД при 

изпълнението на целите на Програмата за съответствие; в) Лицето, което отговаря за 

контрола на Програмата за съответствие и представя на НРО годишен доклад за 

съответствие, в който се посочват предприетите мерки. 

Следователно, по отношение на „Ай Си Джи Би“ АД прилагането на модела 

независим преносен оператор следва да отчете спецификите на статута на IGB като 

проект, който се реализира в условията на изключение от правилата за отделяне на 

собствеността, предоставяне на достъп на трети страни и регулирани тарифи. 

Член 10 от Директива 2009/73/ЕО и член 3 от 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 за отмяна на Регламент (ЕО) № 

1775/2005 (Регламент (ЕО) № 715/2009) съдържат разпоредби, касаещи изискванията и 

процедурата за сертифициране на операторите на газопреносни системи. Съгласно член 

10, параграф 1 от Директива 2009/73/EО, преди дадено предприятие да бъде одобрено 

или определено за оператор на газопреносна система, то се сертифицира съгласно 

процедурите, установени в параграфи 4, 5 и 6 от настоящия член и в член 3 от 

Регламент (ЕО) № 715/2009.  

Европейската комисия, при упражняване на правомощията й съгласно член 3 от 

Регламент (ЕО) № 715/2009, разглежда незабавно нотификацията за решение за 

сертифициране на оператор на преносна система, както е предвидено в член 10, 

параграф 6 от Директива 2009/73/EО. В правомощията на Европейската комисия е в 

рамките на два месеца от деня на получаване на такава нотификация, да даде 

становището си на НРО относно съответствието й с член 10, параграф 2 или член 11, 

както и член 9 от Директива 2009/73/EО. На основание член 3, параграф 2 от Регламент 

(ЕО) № 715/2009, при получаване на становище на Комисията, НРО в срок от два 

месеца, приема окончателното си решение относно сертифицирането на оператора на 

преносна система, като регулаторът е задължен да се съобрази в най-голяма степен с 

това становище.  

Тези изисквания са транспонирани в българското законодателство чрез Закона за 

енергетиката: чл. 21, ал. 1, т. 27, чл. 21, ал. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ), Глава осма 

„а“ „Сертифициране на оператори на преносни мрежи“. Правила за осъществяване на 

инвестиции. Независимост на преносните оператори“. Редът за сертифициране на 

операторите е регламентиран и в Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката (НЛДЕ). Съгласно чл. 81, ал. 3 и ал. 4 от ЗЕ, КЕВР приема 

проект на решение за сертифициране или отказва сертифициране в срок 4 месеца от 

датата на постъпването на искането за сертифициране или от образуването на 

производството по нейна инициатива или по искане на Европейската комисия. В случай 

че в посочения срок КЕВР не се произнесе изрично, се смята, че проектът на решение 

за сертифициране е приет. Проектът на решение заедно с цялата свързана с него 

информация се нотифицира незабавно пред Европейската комисия. 
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С оглед изготвяне на съвместен проект на решение за сертифициране на „Ай Си 

Джи Би“ АД като НПО, двата НРО са извършили проучване на представените от 

заявителя документи за спазване изискванията за независимост, регламентирани в 

европейското законодателство и законодателството на Р България и Р Гърция.  

Проучен е и представения проект на Програма за съответствие, който подлежи 

на одобрение от двата НРО, по аргумент от т. 4.1.2. от Окончателното съвместно 

решение и на основание чл. 21, параграф 1 от Директива 2009/73/ЕО, съответно чл. 81к 

от Закона за енергетиката.  

„Ай Си Джи Би“ АД е приложило и проект на Правила за предоставяне на 

услуги от независим преносен оператор на вертикално интегрираните предприятия, 

които подлежат на одобрение от НРО съгласно чл. 17, параграф 1, б. „в“, т. ii) и чл. 

81ж, ал. 6 и ал. 7 от ЗЕ.  

В хода на процедурата е изискана допълнителна информация от „Ай Си Джи Би“ 

АД и от дружествата, част от вертикално интегрираните предприятия (ВИП). 

„Български енергиен холдинг“ ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД и „Булгартрансгаз“ ЕАД са 

представили изисканите данни с писма съответно: с вх. № Е-ЗЛР-Л-11 от 29.03.2022 г. 

и вх. № Е-ЗЛР-Л-1014 от 10.05.2022 г.; с вх. № Е-ЗЛР-Л-11 от 29.03.2022 г. и вх. № Е-

ЗЛР-Л-1014 от 09.05.2022 г.; с вх. № Е-ЗЛР-Л-11 от 30.03.2022 г. и вх. № Е-ЗЛР-Л-1014 

от 10.05.2022 г. Проведени са и съвместни експертни обсъждания между регулаторите.   

Резултатите от извършеното проучване и анализ на данните от заявлението и на 

всички представени документи са отразени в представения Проект на съвместно 

решение за сертифициране на „Ай Си Джи Би“ АД като независим преносен оператор, 

прието от националните регулаторни органи на Република България и на Република 

Гърция.  

С оглед факта, че решението се приема съвместно от двата НРО и с цел 

избягване нотифицирането му на Европейската комисия два пъти, т.е. както на 

български, така и на гръцки език, което от друга страна може да доведе до забавяне на 

процедурата по сертифициране, проектът на решение се приема и се нотифицира на 

английски език. В този смисъл двата регулаторни органа се съгласяват по изключение 

да се откажат от правата си, произтичащи от член 342 от Договора за функционирането 

на Европейския съюз („ДФЕС“), във връзка с член 3 от Регламент 1/1958.  

 

Изказвания по т.1.: 

Докладва Е. Маринова. „Ай Си Джи Би“ АД е подало заявление за 

сертифициране като независим преносен оператор на преносната мрежа за пренос на 

природен газ. Заявлението е подадено до националните регулаторни органи на 

Република България и на Република Гърция. По отношение на това дружество двата 

регулаторни органи съвместно са постановили Окончателно съвместно решение за 

освобождаване на дружеството от изискванията на Директива 2009/73/ЕО за 

предоставяне на достъп на трети страни, регулирани тарифи и правила за отделяне на 

собствеността. Това изключение следва да бъде осъществено в съответствие с 

условията, които са изрично посочени в това Окончателно съвместно решение. 

Периодът на освобождаване е за 25 години от датата на търговска експлоатация. В 

Окончателното съвместно решение като дата на търговска експлоатация е определена 

датата, която трябва да е не по-късно от 01.07.2022 г. 

Според Раздел 4 от Окончателното съвместно решение, ICGB е освободено от 

разпоредбите от Директивата за отделяне по собственост, считано също от ДТЕ. 

Условията, при които трябва да се прилага това освобождаване от отделянето по 

собственост, са следните: „Ай Си Джи Би“ АД трябва да бъде напълно сертифицирано 

преди ДТЕ и не по-късно от 01.07.2022 г. За да се гарантира степента на независимост 

на ръководството и административните органи на „Ай Си Джи Би“ АД от акционерите 

му, се изисква това сертифициране, предвид направеното изключение. За тази цел 
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КЕВР и РAE трябва да приемат съвместно решение за сертифициране, като оценят чрез 

това Съвместно решение спазването от страна на дружеството на правилата за отделяне 

съгласно модела независим преносен оператор. Направено е изключение по отношение 

на дружеството от прилагането на разпоредбите на чл. 22 от Директивата, която 

третира задължението за изготвяне и одобряване на Десетгодишен план за развитие. 

Решението за изключение предвижда и хипотеза, в която при условие, че „Ай Си 

Джи Би“ АД реши да предложи продукти в съответствие с тръжния календар по 

Регламент 459 преди ДТЕ, то тогава сертифицирането трябва да бъде завършено преди 

да се извърши разпределението на капацитет. В тази връзка дружеството е декларирало, 

че няма намерение да предлага продукти преди ДТЕ. 

Според условията на съвместно решение за освобождаване, „Ай Си Джи Би“ АД 

трябва да приложи функционално отделяне. За тази цел трябва да разработи и да 

представи на НРО за одобрение Програма за съответствие, която да регламентира 

мерките за функционално отделяне, както и правилата по отношение на неговото 

контролиране. Тази Програма трябва да урежда и правилата, които са относими към 

отговорника по съответствието, като изключението е допуснало такъв отговорник по 

съответствието да бъде назначен не по-късно от 1 месец след одобряване на 

Програмата за съответствие от регулаторите. 

Предвид решението за изключение по отношение на „Ай Си Джи Би“ АД, 

прилагането на модела за независим преносен оператор следва да отчита спецификите 

на статута на проекта за трансграничен газопровод, който се реализира в условията на 

изключение от правилата за отделяне по собственост и предоставяне на достъп на трети 

страни и регулирани тарифи. 

По отношение на процедурата, която се прилага  към настоящото производство 

за сертифициране, същата е определена в Директивата и в Регламент (ЕО) № 715/2009. 

Тази процедура започва със заявление на дружеството, като по това заявление двата 

регулатора трябва да изготвят проект на решение за сертифициране или да откажат 

сертифицирането в срок от 4 месеца от датата на неговото постъпване. В случай че в 

посочения срок КЕВР не се произнесе изрично, се смята, че проектът на решение за 

сертифициране е приет. Приетият проект на решение заедно с цялата свързана с него 

информация следва да се нотифицира незабавно на Европейската комисия, която от 

своя страна също го разглежда незабавно. В правомощията на Европейската комисия е 

в рамките на два месеца да установи своите изводи по отношение на това доколко са 

обосновани и доказани изискванията на Директивата за независимост. Тези изисквания 

са определени в чл. 17, чл. 21 и чл. 22 от Директивата. Според тези изисквания с 

решението за сертифициране Комисията трябва да приеме и Програмата за 

съответствие, както и Правила за предоставяне на услуги от независимия преносен 

оператор на вертикално интегрираното предприятие. 

Всички изисквания на Директивата са разгледани от гледна точка на 

обоснованост и доказаност съвместно с колегите-експерти от гръцкия регулатор. 

Изискване на Директивата е НПО на преносна мрежа на природен газ, който е 

част от вертикално интегрирано предприятие, да е акционер на дружество с 

двустепенна система на управление. В случая дружеството е част от вертикално 

интегрирано предприятие. В неговия капитал 50% е собственост на „Български 

енергиен холдинг“ ЕАД и 50% е собственост на “IGI Poseidon” S.A. По линията на 

българското акционерно участие вертикално интегрираното предприятие се състои от 

„Български енергиен холдинг“ ЕАД и „Булгаргаз“ ЕАД. По линията на гръцкото 

акционерно участие вертикално интегрираното предприятие се състои от “IGI 

Poseidon” S.A., Edison S.p.A. (което е дружество, базирано в Италия) и DEPA 

International Projects S.A., като от своя страна DEPA International Projects S.A. също се 

явява вертикално интегрирано предприятие, тъй като сред неговите акционери е и 

Hellenic Petroleum S.A, който чрез дъщерните си дружества изпълнява дейност в 
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областта на доставките на природен газ. Изискването за двустепенна система на 

управление съдържа и изисквания по отношение на управителния и надзорния съвет на 

дружеството. 

По отношение на членовете на Управителния съвет на дружеството, които 

трябва да се освобождават и избират от Надзорния съвет, има специфични изисквания в 

Директивата, касаеща тези условия, както и изискване за тяхната независимост. Тези 

задължения са инкорпорирани в представения проект на Устав на дружеството: 

Управителният съвет се състои от 4 членове, като по отношение на тях дружеството е 

представило номинации – две от тях на българските акционери и две от тях на гръцките 

акционери. Тези номинации са оценени спрямо критериите за независимост на 

вертикално интегрираното предприятие. 

Въз основа на тази оценка се установява, че трима от четиримата номинирани 

члена отговарят на изискванията за независимост за предвидения по-дълъг срок от три 

години преди номинирането. По отношение на гръцката кандидатура в лицето на (…), 

гръцките колеги са установили, че той заема длъжност в част от акционерите на ВИП 

IGI Poseidon, а именно в Hellenic Petroleum, което е акционер в DEPA International S.A. 

Този факт налага по отношение на него да бъде предвидено условие: Преди 

окончателното решение за сертифициране на „Ай Си Джи Би“ АД като НПО, което 

следва да бъде прието преди ДТЕ (т.е. да предхожда тази дата), посоченият номиниран 

за член на Управителния съвет да не заема никаква длъжност в HELPE Group, за което 

„Ай Си Джи Би“ АД следва да представи необходимите доказателства. По отношение 

на тези номинации за членове на УС следва да се постави допълнително условие те да 

бъдат надлежно избрани с решение на Надзорния съвет и да бъдат официално вписани 

в Търговския регистър на Р България преди споменатия срок. Такъв подход намира 

своята обоснованост предвид спецификата на дружеството към момента като проект на 

компания, да се осигури възможност на акционерите да осъществяват засилен контрол 

при финансовото приключване на строителството, но и не противоречи на 

Окончателното решение за освобождаване, според което „Ай Си Джи Би“ АД трябва да 

бъде напълно сертифицирано преди ДТЕ.  

Изследвани са и условията за независимост на лицата, които ще докладват 

директно на членовете на Управителния съвет на НПО по въпроси, свързани с 

експлоатацията, поддръжката и развитието на мрежата. Аналогични изисквания за 

независимост Директивата поставя и по отношение на членовете на Надзорния съвет. В 

случая НС се състои от шест членове, които се избират и освобождават от Общото 

събрание на акционерите. По отношение на тях дружеството е представило шест 

номинации – три, направени от българския акционер, и три от гръцкия акционер. 

Анализът установява, че те отговарят на изискванията за независимост, но отново 

трябва да се постави условие да бъдат надлежно избрани и вписани в Търговския 

регистър преди постановяване на окончателното решение за сертифициране. Уставът 

също трябва да бъде надлежно приет и вписан преди тази дата. 

Друго изискване на Директивата е операторът на газопреносната система да има 

надзорен орган, натоварен да взима решения, които могат съществено да повлияят 

върху стойността на активите на акционерите в оператор на газопреносна система. По-

специално това са решенията, свързани с одобрението на годишните и дългосрочните 

финансови планове, нивото на задлъжнялост на оператора на газопреносна система и 

размера на дивидентите, които се разпределят между акционерите. Трябва да е налице 

сигурност, че решенията, попадащи в обхвата на компетентност на надзорния орган, да 

изключват тези, които са свързани с текущите дейности на оператора на газопреносната 

мрежа и управлението на мрежата, и с дейностите, необходими за изготвяне на 

десетгодишния план за развитие. Всички тези неща са обосновани и регламентирани в 

проекта на Устав на дружеството. 

Изискване на Директивата е дружеството да представи и съответно 
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регулаторните органи да одобрят програма за съответствие, която да определя мерките 

за недопускане на дискриминационно поведение, и да гарантира, че те ще бъдат 

спазени и контролирани по подходящ начин. Програмата регламентира и задълженията 

на ангажираните служители и на служителя по съответствие. Такава програма 

дружеството е представило, но в резултат на анализа по отношение на вертикално 

интегрираното предприятие, трябва да се постави условие „Ай Си Джи Би“ АД да 

измени член 3 от Програмата за съответствие, като включи DEPA International Projects 

S.A. като част от ВИП и да представи изменената Програма за одобрение от 

регулаторните органи преди приемане на окончателното решение за сертифициране. 

Дружеството е обосновало и доказало изискванията на Директивата да разполага 

с всички човешки, технически, физически и финансови ресурси, необходими за 

изпълнение на задълженията си. Обосновало е и доказало, че разполага с необходимите 

финансови ресурси да изпълнява задълженията си. 

По отношение на изискванията на Директивата, че операторът на газопреносна 

мрежа назначава само необходимия му персонал, като не може да наема и предоставя 

персонал от и за други части на вертикално интегрираното предприятие. Това е 

декларирано от дружеството, че не наема и не предоставя персонал на други части на 

вертикално интегрираното предприятие, с изключение на двама служители от Edison 

S.p.A, които в момента са командировани в „Ай Си Джи Би“ АД, предвид големия им 

опит в енергийния и газовия сектор, за да подпомагат развитието и реализацията на 

проекта. Тези лица са назначени за членове на изпълнителното ръководство и по-

конкретно на длъжност „финансов мениджър“ и „търговски мениджър“. Поради тази 

причина проектът на решение трябва да постави условие, че Споразуменията им за 

наемане трябва да не бъдат подновявани след датата на приемане на окончателното 

решение, тъй като техните споразумения предвиждат да са в сила до ДТЕ или до 

датата, на която бъдат предсрочно прекратени.  

НПО не трябва да получава и предоставя услуги от или за други части на 

вертикално интегрираното предприятие. Операторът може да предоставя услуги на 

ВИП, доколкото предоставянето на тези услуги не води до дискриминация между 

ползвателите на системата и те да са достъпни до всички ползватели. В тази връзка са 

изследвани договори за предоставяне на услуги и е установено, че един от тях, който 

може да се приеме за такава услуга, а именно договор за ползване на наем на 

помещението, в което се намира клонът на дружеството в Атина, е сключен с DEPA 

International Projects S.A., като това може да се приеме за услуга предоставяна от 

вертикално интегрираното предприятие. Поради това се изисква „Ай Си Джи Би“ АД 

да предприеме необходимите мерки с цел избягване създаването на объркване по 

отношение на неговите помещения и отделната идентичност на оператора. В проекта на 

решение трябва да се постави условие тези доказателства да са предоставени от 

дружеството преди приемането на окончателното решение за сертифициране. 

Дружеството трябва да се задължи, че няма да подновява договора за тези наемни 

отношения. 

Дружеството е представило Правила за предоставяне на услугите от НПО на 

ВИП, които също трябва да се одобрят с решението за самоличност. Обосновало и 

доказало е, че като оператор на газопреносната система чрез своята корпоративна 

самоличност, комуникации, търговски марки и сгради, няма да създава объркване по 

отношение на отделната самоличност на вертикално интегрираното предприятие или на 

всяка негова съставна част. 

Друго изискване на Директивата е операторът на газопреносната система да 

ползва самостоятелно необходимото му оборудване и самостоятелно всички 

корпоративни услуги, включително правни услуги, счетоводство и ИТ услуги и т.н., 

което е обосновано и доказано. 

По отношение на другите изисквания, също са разгледани, че сметките на 



 

8 
 

[TLP- AMBER] 

Ниво 2 

операторите на газопреносни системи подлежат на одит от страна на одитор, различен 

от този на вертикално интегрираното предприятие или на която и да е негова част, и че 

всички търговски и финансови отношения между вертикално интегрираното 

предприятие и оператора на газопреносна система, включително заеми, предоставяни 

от оператора на ВИП, трябва да се осъществяват при пазарни условия. Установява се, 

че няма такива търговски отношения, които да подлежат на одобрения от регулатора. 

Това са критериите по Директивата, които са изследвани. 

Работната група иска да обсъди на заседанието процедурен въпрос, който е бил 

предложен от Европейската комисия, обсъден и приет за обоснован от гръцките колеги. 

Той има за цел избягване на нотифицирането на проекта на решение за сертифициране 

на Европейската комисия два пъти (на български и на гръцки език), което от своя 

страна ще създаде забавяне поради необходимост да се превеждат два пъти от 

Европейската комисия. Може да се появят нюанси в превода, а решението е съвместно, 

което налага решението да бъде прието на английски език, съответно и на български, 

като официален наш език, защото езикът, на който се приема, на този език се 

нотифицира. Като резултат от това работната група е обсъдила възможността двата 

регулатора да не се възползват от правото си да получат становището на ЕК на 

български език с оглед избягване на забавяне на целия процес. Тези права произтичат 

от член 342 от Договора за функциониране на Европейския съюз, според който 

официалният език на комуникация се определя със съответен регламент, който в случая 

е Регламент 1/1958 за определяне на езиците, които ще бъдат използвани от 

европейските икономически общности. По силата на този член, документите, които 

институция на общността изпраща на държава членка или на лице, което е под 

юрисдикция на държава членка, се изготвят на езика на тази държава членка. 

Предвид гореизложеното и на основание член 9, параграф 10 във връзка с член 

10, параграфи 1, 4, 5 и 6 от 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, чл. 3 от 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, Раздел 4.1. от Окончателното 

съвместно решение относно заявлението за освобождаване на „Ай Си Джи Би“ АД от 

м. август 2018 г., прието и изменено със съответните решения на двата регулатора, чл. 

21, ал. 1, т. 27, чл. 81а, ал. 1, ал. 2 и ал. 6, чл. 81к, ал. 1 от Закона за енергетиката на Р 

България, във връзка със съответните членове от Наредба №3 за лицензиране на 

дейностите в енергетиката и чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за 

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

на Комисията да обсъди следните решения:  

1. Да приеме изложения доклад; 

2. Да приеме Проект на съвместно решение за сертифициране на „Ай Си 

Джи Би“ АД като независим преносен оператор, прието от националните регулаторни 

органи на Република България и на Република Гърция на български и на английски 

език;  

3. Проектът на решение, заедно с цялата свързана с него информация, да се 

нотифицира на английски език незабавно пред Европейската комисия, заедно с 

формуляра на „Въпросник за Независим преносен оператор“.  

Е. Маринова отбеляза, че анализите, които е представила, съдържат търговски 

чувствителна информация, което налага при публикуването на съответните актове на 

Комисията на интернет страницата, тя да бъде заличена. 

А. Йорданов попита коя дата ще се счита за дата на окончателно решение за 

сертифициране на „Ай Си Джи Би“ АД като независим. 

Е. Маринова отговори, че за дата, на която „Ай Си Джи Би“ АД ще се счита за 

сертифициран преносен оператор, е датата на окончателното решение на двата 
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регулатора с … 

А. Йорданов каза, че това пита – коя е датата на окончателното решение на двата 

регулатора. 

Е. Маринова отговори, че ако е взето в един ден, то е датата на този ден. Ако са 

взети в различни дни, датата на последното решение. 

А. Йорданов поиска Е. Маринова да информира Комисията по отношение на 

процедурата колегите от гръцкия регулатор на кой етап са. Прието ли е вече това 

решение? 

Е. Маринова обясни, че в практиката на КЕВР с гръцкия регулатор е винаги, 

когато има съвместни решения, освен обсъжданията, да съгласуват това - решенията на 

двата регулатора да бъдат приемани в един и същ ден, за да няма двусмислие. В 

конкретния случай гръцките колеги са поели ангажимент техният борд да приеме днес 

проекта на проект на решение за сертифициране, като техният коментар е, че бордът им 

заседава цял ден. В момента, в който приеме тази точка от своя дневен ред, те веднага 

ще изпратят номера на своето решение. 

А. Йорданов каза, че в този случай датата на окончателното решение за 

сертифициране следва да е днес, след като и двата регулатора ще вземат решение днес. 

Е. Маринова отбеляза, че днес Комисията ще приеме проект на решение за 

сертифициране, който не е окончателното решение за сертифициране, тъй като такава е 

процедурата по Регламента и Директивата. Той трябва да бъде нотифициран на 

Европейската комисия, която да установи своите съответствия с изискванията за 

независимост по Директивата и да даде своето становище. Това становище е строго 

задължително за двата регулаторни органа и те трябва да го отразят в своето 

окончателно решение след него. 

 А. Йорданов каза, че решението е след представяне на становището от страна на 

Европейската комисия. 

Е. Маринова потвърди това. 

А. Йорданов заключи, че това е бил първоначалният му въпрос. А. Йорданов 

направи бележка по повод на докладването. Вероятно има грешка в превода, но е на 

мнение, че юридическите лица не могат да имат самоличност. 

Е. Маринова отговори, че такава е формулировката на българския превод на 

Директивата. 

С. Тодоров каза, че тъй като очевидно в момента се изгражда този газопровод, 

не е съществуващ, процесът на сертификация трябва да влезе в контекста на пускането 

в търговска експлоатация, това, което се цели, е обстоятелства, които все още не са 

налице по отношение на изискванията за независимост, да бъдат налице към момента, в 

който те получат окончателната сертификация. Комисията прави сега проект на 

решение, гръцкият регулатор също взема такъв проект на решение и казва – това са 

условията, при които са проверили и очакват да се случат. В момента, в който им 

докаже, че са се случили, дружеството ще получи окончателното решение за 

сертификация. Бъдещите несигурни събития са няколко. Едното е становището на 

Европейската комисия, че така изготвеният проект на двата регулатора отговаря на 

европейското законодателство. Второ, заявителят да докаже, че обстоятелства, които 

трябва да се случат, са се случили, и след като се анализират предоставените 

доказателства, че тези обстоятелства са налице, тогава ще се издаде окончателното 

решение за сертификация. Според С. Тодоров това нещо не е много ясно, кога ще се 

случи във времето, защото очевидно зависи от различни фактори. С Европейската 

комисия са проведени няколко разговора. Комисията категорично е заявила своите 

очаквания това да се случи няколко дни преди 01 юли, така че на 01 юли, ако има 

завършен процес на строителство и разрешение за ползване, от 01 юли нататък да бъде 

сертифициран и готов за търговска експлоатация. Така че от гледна точка на 

Европейска комисия и нашите регулатори има разбирането, какво се цели да се 
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направи. Това дали ще се случи или не, е малко несигурно, защото в самата Европейска 

комисия това решение се съгласува с различни директорати, включително с този по 

защита на конкуренцията и други такива. Има процес на вътрешно съгласуване, но 

КЕВР е споделила очакванията си и председателят е сигурен, че те се взимат сериозно. 

От друга страна, заявителят трябва да свърши всичко, което трябва да свърши. Работата 

не е много, но е съществена. Когато това се случи, всички се надяват това да е 01 юли, 

да може да се сертифицират. 

А. Йорданов отбеляза, че преди 01 юли, за да може да започне търговската 

експлоатация от 01 юли. 

Б. Голубарев каза, че се говори за дата на търговска експлоатация, но като е 

проследил сроковете, се опасява, че 01 юли не може да бъде датата на тази търговска 

експлоатация, защото има доста изисквания. Например, че програмата за съответствие 

трябва да бъде представена не по-късно от шест месеца преди датата за търговска 

експлоатация. И не само това – заявлението за сертифициране и т.н., има такива 

срокове, които ако ги премести във времето, вижда, че е доста след 01 юли. Б. 

Голубарев попита така ли е или бърка. 

С. Тодоров обясни, че сроковете за шест месеца, два месеца за разглеждане от 

ЕК, са инструктивни по отношение на администрацията. Комисията има уверението, че 

администрацията ще успее да се вмести в тези по-къси срокове. Тези шестмесечни 

срокове не са преклузивни за започване на производството или издаване на 

сертификация. Това е разбирането и на Европейската комисия. 

Б. Голубарев отговори, че тогава ще го приеме, но неговите опасения са били  

малко по-други. Но ако това е така, значи може да се счита, че е реалистичен срокът от  

01 юли. 

С. Тодоров отговори, че дотолкова доколкото зависи от регулаторните органи и 

Европейската комисия. Друг е въпросът процесът на строителството. 

А. Йорданов допълни, че освен реалистичен, той е скрепен със съвместното 

решение за освобождаване, което е нотифицирано пред Европейската комисия.  

Председателстващият установи, че няма други изказвания и подложи на 

гласуване проекта на решение. 

 

Предвид гореизложеното и на основание на основание член 9, параграф 10 във 

връзка с член 10, параграфи 1, 4, 5 и 6 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския 

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

вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО, чл. 3 от 

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, Раздел 4.1. 

от Окончателното съвместно решение относно заявлението за освобождаване на „Ай 

Си Джи Би“ АД от м. август 2018 г., прието с Решение № Р-ВО-2 от 08.08.2018 г. на 

КЕВР и Решение № 768/2018 на РАЕ и изменено с Решение № P-BO-1 от 20.03.2020 г. 

на КЕВР и Решение № 568 от 12.03.2020 г. на РAE, както и Решение № P-BO-1 от 

20.05.2021 г. на КЕВР и Решение № 424 от 13.05.2021 г. на РAE, чл. 21, ал. 1, т. 27, чл. 

81а, ал. 1, ал. 2 и ал. 6, чл. 81к, ал. 1 от Закона за енергетиката на Р България, във връзкa 

чл. 98, чл. 102, ал. 1 и ал. 2, т. 2 и т. 4 от Наредба №3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката и чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за 

енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, Комисията 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад относно заявление за сертифициране на „Ай Си Джи Би“ АД 

като независим преносен оператор на преносна мрежа за природен газ; 



 

11 
 

[TLP- AMBER] 

Ниво 2 

2. Приема Проект на съвместно решение за сертифициране на „Ай Си Джи Би“ 

АД като независим преносен оператор, прието от националните регулаторни органи на 

Република България и на Република Гърция на български език и на английски език;  

3. Проектът на решение, заедно с цялата свързана с него информация да се 

нотифицира незабавно на английски език пред Европейската комисия, ведно с 

формуляр на „Въпросник за Независим преносен оператор“.  

 

В заседанието по точка първа участват председателят на Комисията Станислав 

Тодоров и членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев, Димитър 

Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова. 

 

Решението е взето с пет гласа „за” (Станислав Тодоров – за, Александър 

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

от които два гласа (Александър Йорданов, Благой Голубарев) на членове на Комисията 

със стаж в енергетиката. 
 

 
Приложения: 

1. Доклад с вх. №Е-Дк-1503 от 25.05.2022 г. и проект на проект на решение 

относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-11 от 16.02.2022 г. на „Ай Си Джи Би“ АД за 

сертифициране на дружеството като независим преносен оператор на преносна мрежа 

за природен газ. 

 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:   ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

       

.................................................                          СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ 

 А. Йорданов 

 

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

 Б. Голубарев 

 

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

 Д. Кочков 

 

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

 П. Трендафилова 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

РОСИЦА ТОТКОВА 

         
 

 

Протоколирал: 

 

 А. Фикова - главен експерт 


