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П Р О Т О К О Л 
 

София, 29.04.2015 г. 

 
от Обществено обсъждане 

на проект на решение за утвърждаване цени на „Ситигаз България” ЕАД за пренос на 

природен газ през газоразпределителната мрежа и цени, по които продава природен газ 

на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа на обособена територия 

„Тракия” и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и 

Брацигово 

 

 Днес, 29.04.2015 г. от 11:20 ч. в сградата на КЕВР се проведе обществено обсъждане, 

ръководено от председателя доц. д-р Иван Н.Иванов.  
 

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман 

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

Петков, Димитър Кочков и главният секретар Николай Георгиев (без право на глас). 
 

С писма на КЕВР с изх. № Е-04-17-1/21.04.2015 г. и изх. № Е-15-35-11/21.04.2015 г. 

като заинтересовани лица бяха поканени Конфедерация на независимите синдикати в 

България, Конфедерация на труда „Подкрепа”, Федерация на потребителите в 

България, Независима синдикална федерация на енергетиците в България, Българска 

национална асоциация на потребителите, община Кърджали, община Велинград, 

община Павел баня, община Гурково, община Твърдица, община Брацигово и „Ситигаз 

България” ЕАД. 

На общественото обсъждане присъства: 

 г-н Александър Кожухаров – Председател на УС на „Ситигаз България” ЕАД. 

 

Конфедерация на независимите синдикати в България, Конфедерация на труда 

„Подкрепа”, Федерация на потребителите в България, Независима синдикална федерация на 

енергетиците в България, Българска национална асоциация на потребителите, община 

Кърджали, община Велинград, община Павел баня, община Гурково, община Твърдица и 

община Брацигово не изпращат свои представители.  

 

Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масова 

информация. 
 

На интернет страницата на Комисията е публикуван проект на решение относно 

утвърждаване цени на „Ситигаз България” ЕАД за пренос на природен газ през 

газоразпределителната мрежа и цени, по които продава природен газ на клиенти, 

присъединени към газоразпределителната мрежа на обособена територия „Тракия” и 

общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово. 
 

Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри общественото обсъждане. 
 

А. Кожухаров: 

Ръководството на „Ситигаз България” ЕАД се запозна с публикувания проект на 

решение за утвърждаване на цени за разпределение и снабдяване в регион „Тракия” и 

общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово. Считаме, че 

указаните в това проекто-решение цени биха ни осигурили едно оптимално развитие в 
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следващите години, ако успеем да реализираме количествата, които сме предвидили в бизнес 

плана. 
 

Председателят даде думата на членовете на работната група. 
 

Е. Маринова: 

Представеният проект за обсъждане отразява фактите и обстоятелствата както по 

преписката, така и вследствие на проведеното преди това открито заседание. На работната 

група не са известни нови факти и обстоятелства, не са и постъпили такива. 
 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Ние обсъждахме този въпрос на откритото заседание с участието на г-н Кожухаров, 

поставихме и въпроси в частта, свързана с цените. 

 

След като установи, че няма други изказвания, председателят благодари още веднъж 

на присъстващите и закри в 11:30 ч. общественото обсъждане, като напомни за 14-дневния 

срок, в който могат да се представят в Комисията предложения по проекта на решение 

относно утвърждаване цени на „Ситигаз България” ЕАД за пренос на природен газ през 

газоразпределителната мрежа и цени, по които продава природен газ на клиенти, 

присъединени към газоразпределителната мрежа на обособена територия „Тракия” и 

общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово. 

Закритото заседание за приемане на решение ще се проведе на 18.05.2015 г. 
 

 

Приложения:  

1. Писма на КЕВР с изх. № Е-04-17-1/21.04.2015 г. и изх. № Е-15-35-

11/21.04.2015 г. 
 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

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

 (С. Тодорова)  

 

2. ................................................. 

 (Р. Осман) 

 

3. ................................................. 

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

          Н. ГЕОРГИЕВ 

5. ................................................. 

 (Г. Златев) 

 

6. ................................................. 

 (Е. Харитонова) 

 

7. ................................................. 

 (В. Петков) 

 

8. ................................................. 

 (Д. Кочков) 


