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П Р О Т О К О Л 
 

№ 174 

 
София, 01.07.2022 година 

 

Днес, 01.07.2022 г. от 11:22 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

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

председателя на Комисията Станислав Тодоров. 

 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Благой Голубарев, 

Александър Йорданов, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар 

Искра Стайкова (без право на глас).   

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

Димитров – и.д. директор на дирекция „Природен газ“, Р. Тахир – началник отдел „Цени, 

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

 

Председателят установи, че има кворум и 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, Благой Голубарев – за, 

Александър Йорданов – за, Димитър Кочков – за, Пенка Трендафилова – за). 

 

Заседанието протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-1605 от 01.07.2022 г. и проект на окончателно съвместно 

решение на КЕВР и РАЕ за сертифициране на „Ай Си Джи Би“ АД като независим 

преносен оператор на преносна мрежа за природен газ. 

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

Снежана Станкова, Людмила Ненова, Виктория Джерманова,  

Любослава Джоргова, Ваня Василева, Рада Башлиева 
 

По т. 1. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-11 от 16.02.2022 

г. с искане за сертифициране на дружеството като независим преносен оператор на 

преносна мрежа за природен газ, подадено от „Ай Си Джи Би“ АД и доклад с вх. № 

Е-Дк-1605 от 01.07.2022 г., установи следното: 

  

„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 

Република Гърция, а именно Регулаторния орган за енергия (РАЕ) с вх. № Ι-320557 от 

18.02.2022 г. (заявление за сертифициране).  
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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. 

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 
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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.  

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. 

НРО, след извършена оценка на съответствието на ICGB с условията, представени 

в Раздел 4.1 на Окончателното съвместно решение, въз основа на информацията, 

предоставена от ICGB, са приели Проект на съвместно решение относно 

сертифицирането на ICGB въз основа на модела на независим преносен оператор 

съгласно Глава IV на Директива 2009/73/EО и съгласно процедурата, посочена в 

параграфи 5 и 6 на член 10 от същата Директива – КЕВР с решение по Протокол № 125 

от 26 май 2022 г., т. 1 и РAE с Решение 483 от 26 май 2022 г. КЕВР и RAE са направили 

заключението, че ICGB отговаря на съответните изисквания за НПО съгласно Директива 

2009/73/ЕО и поради това планират да: сертифицират ICGB като НПО; одобрят 

Правилата на ICGB за предоставяне на услуги от независим преносен оператор на 

вертикално интегрираните предприятия и одобрят Програмата за съответствие на ICGB. 

Проектът на съвместно решение е нотифициран на Европейската комисия на 26 май 2022 

г. заедно с цялата относима информация.  

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 
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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 с член 10, параграф 2 или член 11, както и член 9 от Директива 

2009/73/EО.  

На 29.06.2022 г. КЕВР и РAE получиха Становище на Европейската комисия 

C(2022) 4656 final от 28.06.2022 г. съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 715/2009 и член 

10, параграф 6 от Директива 2009/73/ЕО – Гърция България – Сертифициране на ICGB 

АД като оператор на преносна система за газ.  

Като общ коментар Комисията отбелязва, че КЕВР и РAE в Проекта на съвместно 

решение заявяват на няколко места, че ICGB все още трябва да изпълни определени 

изисквания, преди КЕВР и РAE да вземат окончателното си решение за сертифициране. 

В тази връзка ЕК посочва, че ако някое от тези изисквания не е изпълнено към момента, 

в който КЕВР и РAE вземат окончателното си решение за сертифициране, тогава 

решението трябва да бъде обвързано с условието, че изискването е изпълнено в рамките 

на ясно определен и разумен срок, който да бъде определен в окончателното решение 

за сертифициране. 

1. Активи, оборудване, персонал и самоличност на НПО 

1.1. Комисията е съгласна с КЕВР и РAE, че ICGB наема, най-късно след като 

бъде осъществено планираното увеличение на персонала, достатъчен брой 

квалифицирани членове на персонала за извършване на ежедневните основни дейности. 

ЕК счита, че окончателното решение за сертифициране трябва да включва като условие 

необходимият допълнителен персонал да бъде нает, както е планирано. 

1.2. Комисията отбелязва, че ICGB е предоставила уверение, че не получава 

услуги от други части на ВИП. Комисията не е съгласна с подхода, възприет от КЕВР и 

РAE, че не е необходим анализ на съществуващото споразумение за услуги между ICGB 

и IGI Poseidon S.A., тъй като ICGB е заявило, че споразумението „не е действащо“, без 

да предостави допълнителни подробности. ЕК посочва, че тъй като не може да се 

изключи това споразумение да бъде активирано отново, окончателното решение за 

сертифициране следва да постави като условие споразумението да бъде прекратено. 

1.3. Комисията е на мнение, че като цяло ICGB отговаря на изискванията на член 

17 от Директива 2009/73/ЕО, свързани с избягване на объркване между идентичността 

на ICGB и идентичността на други части на ВИП. Въпреки това, по отношение на 

договора за пренаемане с DEPA, следователно и с друга част от ВИП, ЕК не е съгласна 

с КЕВР и РAE, че това е приемливо, тъй като ICGB трябва да предприеме всички 

необходими мерки, за да избегне объркване по отношение на своите помещения и 

отделната самоличност на оператора. Според Комисията, не е ясно как това може да 

бъде постигнато на практика в случай на такова пренаемане и обща препоръка, че ICGB 

трябва да спазва приложимите законови изисквания, не трябва да замества конкретни и 

осезаеми условия. КЕВР и РAE заявяват, че ICGB има задължението да не подновява 

договора за пренаемане, без да предоставят допълнителни обяснения по отношение на 

това кога дружеството ще прекрати настаняването на ICGB в помещенията на друга част 

от ВИП. Поради това Комисията стига до заключението, че ICGB следва да бъде 

задължено да прекрати договора за пренаемане. 

1.4. По отношение на правилата за предоставяне на услуги от НПО на ВИП, 

Комисията има няколко коментара:  

Член 11 изглежда се отнася до гореописаните договори с А1 България ЕАД, 

СуперХостинг.БГ ЕООД и ВИП СОД ЕООД, но уместността на споменаването на тези 

договори в този контекст е неясна. Уместността на член 16 е неясна и той трябва или да 

бъде изтрит, или „може“ да се замени с „трябва“, за да се избегне възможността за ICGB 

да получава услуги от други части на ВИП. В член 17 целта на израза „освен ако това 

не е необходимо за сключването на търговска сделка“ е неясна и изглежда доста широка, 

което би могло да увеличи риска услугите, предоставяни от ICGB на други части на 
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ВИП, да дискриминират ползватели на системата. Комисията също така отбелязва, че 

член 22 се позовава на „процедура, описана по-долу в този раздел“, но няма друг член в 

раздел IV. Накрая, ЕК посочва, че §1 (3) от Заключителните разпоредби в сегашния му 

вид не изглежда ясно да постановява, че всяко изменение на Правилата за предоставяне 

на услуги от НПО на ВИП изисква одобрение от КЕВР и RAE. 

2. Независимост на НПО, неговото ръководство и персонал 

2.1. Комисията не е съгласна с плана на КЕВР и РAE да толерират, че четвъртият 

член на Управителния съвет ще бъде назначен, без да изпълнява изискването да не е 

упражнявал професионална позиция или отговорност, интерес или бизнес отношения, 

пряко или косвено, с която и да е част от ВИП, или с неговите акционери, имащи 

контрол, различни от НПО, за период от шест месеца преди назначаването в 

Управителния съвет. Комисията не намира обосновката на КЕВР и РAE за подобно 

отклонение от изискванията на член 19 от Директива 2009/73/ЕО за убедителна. ЕК 

изтъква, че не е ясно защо трябва да създава пречки за предстоящата работа на 

газопровода IGB, ако този конкретен кандидат не е назначен в Управителния съвет или 

ако една от четирите длъжности в Управителния съвет остане вакантна за шест месеца. 

2.2. Комисията изразява съжаление, че ICGB не е предоставило информация за 

номинирания за длъжността отговорник по съответствието и следователно КЕВР и РAE 

не биха могли да включат оценка дали номинираният за тази ключова роля в ICGB ще 

отговаря на изискванията по член 21 от Директива 2009/73/ЕО в техния проект на 

съвместно решение за сертифициране. Както е случаят с няколко други изисквания, 

които все още не са изпълнени от ICGB към момента на финализиране на проекта за 

съвместно решение за сертифициране, окончателното решение за сертифициране на 

КЕВР и РAE трябва да бъде обвързано с назначаването на отговорник по съответствието 

с достатъчна независимост и професионален компетентност, следователно назначаване 

на лице, което може да бъде одобрено от КЕВР и РAE в съответствие с член 21, параграф 

2 от Директива 2009/73/ЕО. 

3. Текущ мониторинг 

Комисията припомня задължението, посочено в член 10, параграф 4 от Директива 

2009/73/ЕО, за регулаторните органи да наблюдават постоянното съответствие на 

операторите на преносни системи с изискванията за отделяне на Директива 2009/73/ЕО. 

Комисията приканва КЕВР и РАЕ да продължат да наблюдават случая и след 

приемането на окончателното решение за сертифициране, за да се уверят, че не се 

появяват нови факти, които да изискват промяна на оценката. 

На основание член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2009, при получаване 

на становище на Комисията, КЕВР и РАЕ в срок от два месеца, приемат окончателното 

си решение относно сертифицирането на оператора на преносна система, като 

регулаторите са задължени да се съобразят в най-голяма степен с това становище. 

Решението на регулаторните органи и становището на Комисията се публикуват заедно. 

Във връзка с изпълнение на поставените от ЕК изисквания, с писмо с изх. № Е-

ЗЛР-Р-1014 от 29.06.2022 г. от „Ай Си Джи Би“ АД е изискана информация дали е 

изпълнило поставените в Проекта на решение изисквания и да предостави съответните 

доказателства за това. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-1014 от 30.06.2022 г. дружеството е 

уведомило, че е създало предварителна организация да изпълни условията в кратък срок, 

но към момента не е изпълнило поставените изисквания.  

Предвид гореизложеното, както и в контекста на Окончателното съвместно 

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

г., при изготвяне на проекта на окончателно съвместно решение за сертифициране на 

„Ай Си Джи Би“ АД като НПО, са направени съответните заключения и са поставени 

допълнителни изисквания към дружеството при максимално съобразяване със 

становището на ЕК, които са подробно посочени в Глава IV от мотивите на решението.  
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Изказвания по т. 1.: 

Докладва Е. Маринова. В продължение на направената от българския и гръцкия 

регулаторни органи нотификация на съвместно приетия от тях проект на решение за 

сертифициране на „Ай Си Джи Би“ АД като независим преносен оператор, на 29.06.2022 

г. Европейската комисия е представила своето становище по проекта за сертифициране 

на двата регулатора. В това становище, като общ коментар, ЕК отбелязва, че от проекта 

на решение е видно, че „Ай Си Джи Би“ АД все още трябва да изпълни някои изисквания, 

които да доказват неговата независимост. Ако това не се случило до момента, в който 

двата регулатора приемат своето окончателно решение за сертифициране, тогава 

решението на двата регулатора трябва да бъде обвързано с условието, че изискването е 

изпълнено в рамките на ясно определен и разумен срок, който да бъде определен в 

окончателното решение.  

Коментарите на Европейската комисия по отношение на представения ѝ проект 

за сертифициране от двата регулатора се изразяват в следното: 

По отношение на активите, оборудването, персоналът и самоличността на НПО. 

ЕК прави следните коментари: приема подхода на двата регулатора по отношение на 

увеличението на персонала и посочва, че в окончателното решение за сертифициране 

трябва да се съдържа условие, което да индикира, че дружеството ще назначи 

допълнителния персонал, както е планирано. 

По отношение на правилата за обществени поръчки – приема се подходът на 

регулаторите, тъй създава ясни правила. 

По отношение на предоставянето на услуги от други части на вертикално 

интегрираното предприятие. ЕК счита, че възприетият подход във връзка със 

споразумението за услуги с „Ай Си Джи Би“ АД и IGI Poseidon следва да гарантира, че 

това споразумение (макар неактивно към момента) в последващ момент няма да бъде 

активирано, поради което се препоръчва в окончателното решение на двата регулатора 

да има условие, което да предвижда, че споразумението ще бъде прекратено. ЕК е на 

мнение, че „Ай Си Джи Би“ АД е доказало, съответно двата регулатора са установили, 

че дружеството отговаря на изискванията на чл. 17 от Директивата, които са свързани с 

избягване на объркване между идентичността на компанията с идентичността на други 

части от вертикално интегрираното предприятие. В този контекст обаче Европейската 

комисия препоръчва договорът за пренаемане с DEPA също да бъде прекратен и това да 

се инкорпорира като условие към дружеството с определен срок. 

По отношение на правилата за предоставяне на услуги от НПО към вертикално 

интегрираното предприятие. ЕК прави няколко редакционни коментара, свързани с чл. 

11 в контекста на това, че този член трябва ясно да очертава, че тези правила всъщност 

са за предоставяне на услуги от НПО към вертикално интегрираното предприятие, а не 

и в обратна посока. Другият редакционен коментар обхваща чл. 16, където препоръката 

на ЕК е неговият текст да бъде по-императивен, за да се избегне възможността „Ай Си 

Джи Би“ АД да получава услуги от други части на вертикално интегрираното 

предприятие. Има и коментар по отношение на чл. 17, в който трябва да се заличи 

определен текст от разпоредбата, с оглед гарантиране на това, че дружеството няма да 

дискриминира други ползватели на системата, различни от вертикално интегрираното 

предприятие. Има и редакция в заключителната разпоредба, за да бъде съвсем ясно, че 

всяко последващо изменение на Правилата за предоставяне на услуги от независимия 

преносен оператор на вертикално интегрираното предприятие ще бъдат също 

последващо одобрявани от двата регулатора. 

По отношение на изискванията за независимост на ръководните органи и 

персонала на независимия преносен оператор, ЕК посочва, че не следва да бъде възприет 

подходът по отношение на единия член на управителния съвет. В тази връзка не приема 

за достатъчни изложените аргументи и според нея в окончателното решение трябва да 

бъде поставен ясен срок, в който дружеството да номинира друг свой кандидат или 
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евентуално той да бъде назначен след изтичането на шестмесечния срок.  ЕК счита, че 

дружеството трябва да представи и своята номинация за отговорник за съответствие 

поради ключовата роля на този орган. Припомня се задължението на двата регулатора, 

произтичащо от чл. 10 на Директивата, изразяващо се в постоянно наблюдение и контрол 

по отношение на наличието на изискванията за независимост (дали съответстват с 

изискванията на Директивата) и така приканва двата регулатора да продължат да 

наблюдават случая и след приемането на окончателното решение за сертифициране, за 

да се уверят, че не се появяват нови факти, които да изискват промяна на тяхната оценка.  

В този контекст и при пълно съобразяване с коментарите на ЕК, в окончателния 

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

следва да се поставят изисквания и точни срокове по отношение: на: първото и генерално 

изискване всички неизпълнени предпоставки, съдържащи се в проекта на съвместно 

решение за сертифициране, дружеството да е длъжно да изпълни и да представи 

официални доказателства в тази връзка не по-късно от 30.08.2022 г. В този срок „Ай Си 

Джи Би“ следва да бъде задължено да представи изменената програма за съответствие. 

„Ай Си Джи Би“ трябва да бъде задължено да представи официално доказателство за 

приключване на всичките си необходими процедури по отношение на устава и 

корпоративната си структура не по-късно от 31.07.2022 г. Трябва да се предвиди условие 

да поеме ангажимент и задължение да назначи необходимия си допълнителен персонал, 

както е планирано и в съответствие с изискването си за независимост, като изрично се 

посочи, че наемането от която и да е част от ВИП не разрешено. Споразумението за 

услуги от 27.02.2018 г., което е между „Ай Си Джи Би“ и IGI Poseidon, което към момента 

не е действащо трябва да бъде прекратено, за което дружеството трябва да представи 

доказателства не по-късно от пет работни дни от датата, на която получи решението на 

регулаторите. Трябва да бъде прекратен и договорът за пренаемане, сключен между 

DEPA International Projects S.A. и дружеството трябва да представи доказателства: не 

по-късно от 31.08.2022 г. Дружеството трябва да направи съответните редакции в 

Правилата за предоставяне на услуги от НПО на ВИП и да представи доказателства за 

това не по-късно до 22.07.2022 г. Редакциите са в контекста на това, което вече е 

изложено по време на докладването.  

По отношение на кандидатурата на г-н Либерис. Подходът, който работната 

група счита за правилен и който е съгласуван с експертите от РАЕ е, че тази кандидатура 

трябва да бъде заменена с друга, като дружеството я предложи на двата регулатора не 

по-късно от пет работни дни. От тази дата в рамките на две седмици двата регулатора 

могат да повдигнат възражение по отношение на нейното съответствие с изискванията 

за независимост.  

„Ай Си Джи Би“ АД трябва да представи за одобрение номинация за длъжността 

отговорник по съответствието, в срок не по-късно от пет работни дни. По отношение на 

тази номинация двата регулаторни органа също могат да възразят в рамките на две 

седмици от представянето на номинацията.  

Двата регулаторни органа трябва да наблюдават и оценяват всички тези условия 

в контекста, в който са поставени, за да се гарантира, че те са спазени от дружеството. 

Това е в контекста на поставеното изискване от ЕК за последващ мониторинг на 

сертифицирането.  

По отношение на действието на окончателното съвместно решение за 

сертифициране: трябва да се посочи, че ако „Ай Си Джи Би“ не спази изцяло и точно 

поставените условия решението за сертифициране губи своето действие и ще се счита за 

отменено, паралелно с това регулаторите имат възможност да наложат и санкции на 

дружеството в съответствие с националното си законодателство. Това може да се 

дерогира само в случай, че дружеството представи доказателства, че неизпълнението в 

срок или забавянето се дължи на съществени пречки, които са извън контрола на „Ай Си 

Джи Би“.  
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Предвид тази фактическа обстановка и на основанията, които са чл. 9, параграф 

10 във връзка с чл. 10, параграфи 1, 4, 5 и 6 от Директива 2009/73 относно Общите 

правила за вътрешните правила за внос на природен газ, както и на основание на чл. 3 от 

Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент относно условията за достъп до 

газопреносни мрежи за природен газ, съответно Раздел 4.1. от Окончателното съвместно 

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

г., прието със съответните решения на двата национални регулатора и съответните 

разпоредби от Закона за енергетиката, Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, както и съответните разпоредби от Закона за енергетика на Република 

Гърция, двата регулатора съвместно предлагат да се приемат следните решения: 

I. Да сертифицират като независим преносен оператор за газ  „Ай Си Джи Би“ 

АД с ЕИК 201383265 със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Възраждане, ул. 

„Георг Вашингтон“ № 23 при условията посочени в Глава 4 от мотивите на решението. 

На второ място, да одобрят програма за съответствието на „Ай Си Джи Би“ АД при 

условията посочени в точка 1 от Глава 4 във връзка с параграф 6, 2 от Глава 2, 

намиращи се в мотивите на решението. 

II. Това решение да се нотифицира пред Европейската комисия и да се публикува 

заедно със Становище на Европейската комисия, което е съгласно член 3 от Регламент 

(ЕО) № 715/2009 и член 10, параграф 6 от Директива 2009/73, а решението е за  

сертифициране на „Ай Си Джи Би“ АД като оператор на преносна система за газ. 

С. Тодоров обобщи, че това, което прави Комисията е да изпълнява задължението 

си като регулаторен орган и да се произнесе в рамките до 01.07.2022 г., така че да се 

осигури регулаторно оперирането на „Ай Си Джи Би“ АД. Това е проект от европейско 

значение. С. Тодоров каза, че според него членовете на работната група са свършили 

отлична работа, стоейки редица дни до девет часа вечерта, за да успеят да свършат част 

от работата на Комисията и да дадат възможност както на Европейската комисия, така и 

на гръцкия регулатор да свършат тяхната част. С. Тодоров отбеляза, че цялата процедура 

трае много по-малко дори от половината предвидено време по нормативни документи. 

С. Тодоров изказа благодарност и подложи на гласуване проекта на решение.  

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

доклада.  

 

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 и чл. 81к, ал. 1 от Закона за енергетиката на Р България, във връзка 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 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

 1. Приема Окончателно съвместно решение за сертифициране на „Ай Си Джи Би“ 
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АД като независим преносен оператор, прието от националните регулаторни органи за 

енергия на Република България и на Република Гърция, неразделна част от настоящото 

решение, на български и на английски език. 

 2. Решението да се нотифицира пред Европейската комисия и да се публикува 

заедно със Становище на Европейската комисия C(2022) 4656 final от 28.06.2022 г. 

съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 715/2009 и член 10, параграф 6 от Директива 

2009/73/ЕО – Гърция и България – Сертифициране на „Ай Си Джи Би“ АД като оператор 

на преносна система за газ. 

 

В заседанието по точка първа участват председателят на Комисията Станислав 

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

Кочков, Пенка Трендафилова. 

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

за, Александър Йорданов – за, Димитър Кочков – за, Пенка Трендафилова – за), от които 

два гласа (Александър Йорданов и Благой Голубарев) на член на Комисията със стаж в 

енергетиката. 
 

Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-1605 от 01.07.2022 г. и Решение на КЕВР № СН-1 от 

01.07.2022 г. на окончателно съвместно решение на КЕВР и РАЕ за сертифициране на 

„Ай Си Джи Би“ АД като независим преносен оператор на преносна мрежа за природен 

газ. 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

   

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

  А. Йорданов 

 

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

  Б. Голубарев 

 

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

  Д. Кочков 

 

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

  П. Трендафилова 

         ИСКРА СТАЙКОВА 

 

Протоколирали: 

 

 И. Зашева – главен експерт 

 

 Н. Косев – главен експерт 
  


