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ПРОТОКОЛ
София, 13.01.2016 г.
от Обществено обсъждане
на проект на решение относно утвърждаване на цени на „Ситигаз България” ЕАД за
разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и
цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на
общините: Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница, които са приложими и за
община Ситово, в случай на присъединяване към лицензиите на дружеството
Днес, 13.01.2016 г. от 10:30 ч. в сградата на Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) се проведе обществено обсъждане на Комисията, в състав
„Енергетика“, ръководено от председателя доц.д-р Иван Н. Иванов.
На общественото обсъждане присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова,
Ремзи Осман, Александър Йорданов, Евгения Харитонова, Владко Владимиров, Георги
Златев и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На обсъждането присъстваха и членовете на Комисията Валентин Петков и Димитър
Кочков от състав «ВиК».
На общественото обсъждане присъстваха Е. Маринова – директор „Правна”, Р. Тахир
– началник отдел "Ценово регулиране и лицензии – природен газ" и експерти от КЕВР.
С писмо на КЕВР с изх. № Е-15-35-19/08.01.2016 г. като заинтересовани лица бяха
поканени Омбудсман на Република България, 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 Силистра,
община Алфатар, община Тутракан, община Дулово, община Главиница и община
Ситово.
На общественото обсъждане присъства:
 г-н Юксел Исмаил - заместник-кмет на община Дулово
Омбудсман на Република България, 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 Силистра, община Алфатар, община Тутракан, община
Главиница и община Ситово не изпращат свои представители.
На общественото обсъждане присъства и г-н Александър Кожухаров – председател на
УС на „Ситигаз България” ЕАД.
Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масова
информация.
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На интернет страницата на Комисията е публикуван проект на решение относно
утвърждаване на цени на „Ситигаз България” ЕАД за разпределение на природен газ, цени за
снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към
газоразпределителната мрежа за територията на общините: Силистра, Алфатар, Тутракан,
Дулово, Главиница, които са приложими и за община Ситово, в случай на присъединяване
към лицензиите на дружеството.
Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри общественото обсъждане и даде думата
за изказвания.
А. Кожухаров:
Нямам какво да кажа по отношение на общественото обсъждане. По отношение на
цените, които сме предложили, те почти не се различават от цените, по които досега бихме
продавали на община Силистра. Знаете, че газопроводът, който достигна до града, беше
пуснат преди около двадесетина дни. Към настоящия момент в Силистра вече има газ и 10
общински обекта работят на природен газ от Коледа. Постепенно се надяваме да развием
мрежата и в града, и в другите градове, след като в самия център на района има природен газ,
доставян от „Булгартрансгаз“ ЕАД.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Надявам се да развиете мрежата си и за другите потребители.
Ю. Исмаил - заместник-кмет на община Дулово:
Ние живеем с надеждата, че в най-скоро време газ ще има и в Дулово, както вече в
областния ни град. Първата по големина община сме в област Силистра. Във връзка сме и се
надяваме в рамките на тази година газът да е и в гр. Дулово.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Г-н Кожухаров, Вашите планове съвпадат ли с изявеното желание да има газ до края
на годината? Бихте ли се ангажирали с някакъв срок?
А. Кожухаров:
Има вероятност да стане подаването на газ и до община Дулово. Това зависи в
момента от изграждането на компресорна станция в Силистра, от която ние да захранваме
останалите 5 общини около Силистра. Надяваме се всички органи, от които зависи
разрешението за строеж и реализацията на проекта, да действат максимално бързо, за да
може да се осъществят този и други проекти.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Какъв е приблизително срокът за реализиране на такава станция?
А. Кожухаров:
По принцип би могла да бъде от 6 до 9 месеца, но има случаи, в които се бави с
години. След като вече тези 100 км. от Добрич до Силистра са преодолени, оттам нататък
ние ще развиваме мрежата по този начин, че от една страна, клиентите да са доволни от
цената, която предлагаме, от друга страна, да предложим на колкото се може повече места
природен газ.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Да, това беше един обект, един от първите, които миналата година влязоха в сила,
Добрич и Силистра.
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Доц. д-р Иван Н. Иванов даде думата на работната група и членовете на Комисията за
допълнителни въпроси и коментари.
От страна на работната група и членовете на Комисията нямаше допълнителни
въпроси и коментари.
След като установи, че няма други изказвания, доц. д-р Иван Н. Иванов благодари
още веднъж на присъстващите и закри в 10:35 ч. общественото обсъждане, като напомни за
14-дневния срок, в който могат да се представят в Комисията предложения по проекта на
решение относно утвърждаване на цени на „Ситигаз България” ЕАД за разпределение на
природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за
присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на общините: Силистра,
Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница, които са приложими и за община Ситово, в случай
на присъединяване към лицензиите на дружеството.
Закритото заседание за приемане на решение ще се проведе на 29.01.2016 г.
Приложение:
1. Писмо на КЕВР с изх. № № Е-15-35-19/08.01.2016 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
1. .................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

2. .................................................
(Р. Осман)
3. .................................................
(А. Йорданов)
4. .................................................
(В. Владимиров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

5. .................................................
(Г. Златев)
6. .................................................
(Е. Харитонова)
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