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П Р О Т О К О Л 
 

София, 15.12.2020 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

на проект на решение относно заявление от „Ситигаз България” ЕАД за 

утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, 

цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към 

газоразпределителната мрежа на територията на общините Силистра, Алфатар, 

Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово, за регулаторен период 2021 – 2025 г. 

 

Днес, 15.12.2020 г. от 10:06 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 заседанието присъстваха членовете на Комисията Георги Добрев, Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова и главният секретар Росица Тоткова 

(без право на глас).  

На заседанието присъстваха Р. Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и 

пазари – природен газ“ и експерти на КЕВР. 

 

Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, съгласно решение на КЕВР 

по Протокол № 265/09.12.2020 г., т. 2, за участие в общественото обсъждане на проект на 

решение относно заявление от „Ситигаз България” ЕАД за утвърждаване на цени за 

пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен 

газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на 

общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово, за регулаторен 

период 2021 – 2025 г. са поканени - държавни органи, браншови организации, енергийни 

предприятия, клиенти и организации на потребители. 

 

Проектът на решение относно заявление от „Ситигаз България” ЕАД за 

утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени 

за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа 

на територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово, 

за регулаторен период 2021 – 2025 г. е изготвен от работна група в състав: Агапина 

Иванова, Елена Маринова, Ремзия Тахир, Грета Дечева, Михаела Андреева, Хриси 

Йорданова, Александра Димитрова, Ренета Николова, Рада Башлиева. 

На основание чл. 6а, ал.1 от Закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и 

за преодоляване на последиците, решение на КЕВР по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 

8, Комисията за енергийно и водно регулиране ограничава движението на хора и 

социалните контакти в сградата на регулатора и приоритетно въвежда дистанционно 

предоставяне на административни услуги и консултации за гражданите. 

Предвид това, Комисията за енергийно и водно регулиране е поканила 

заинтересованите страни по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката за 

дистанционно участие в общественото обсъждане чрез писмени въпроси и изказвания 

(изпращани на имейл на служител на Комисията до 16.00 часа на 14.12.2020г.) и чрез 
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програмата за съобщения Skype, за което е необходимо да се заяви участие в срок до 16:00 

часа на 14.12.2020 г. 

 

 С писмо на КЕВР с изх. № Е-04-04-33/09.12.2020 г. като заинтересовани лица за 

дистанционно участие са поканени: Омбудсман на Република България, Федерация на 

потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни 

потребители“, Гражданско движение „ДНЕС“, Община Силистра и „Ситигаз 

България” ЕАД. 

Заявилите участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skype 

са: 

 г-жа Диана Ковачева – Омбудсман на Република България; 

 г-н Александър Кожухаров – председател на СД на „Ситигаз България“ ЕАД.  

 

Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация 

„Активни потребители“, Гражданско движение „ДНЕС“ и Община Силистра не са заявили 

дистанционно участие в обществено обсъждане. 

  

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

За участие в общественото обсъждане се е записал единствено Омбудсманът на 

Република България доц. Диана Ковачева. Моля да осигурите комуникация с доц. Диана 

Ковачева.  

 

Служител от КЕВР потърси г-жа Диана Ковачева – Омбудсман на Република 

България за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Добър ден, г-жо Ковачева! 

 

Диана Ковачева – Омбудсман на Република България: 

Добър ден, доц. Иванов. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Моля Ви, както изисква процедурата на общественото обсъждане, да изразите 

становището на националния омбудсман, който Вие, доц. Ковачева, представлявате, по 

заявлението на „Ситигаз България” ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен 

газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за 

присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на общините Силистра, 

Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово, за регулаторен период 2021 – 2025 г. 

Слушаме Ви! 

 

Диана Ковачева – Омбудсман на Република България: 

Благодаря Ви, доц. Иванов, за възможността да взема участие в днешното 

обществено обсъждане и да изразя становището си като омбудсман. Съгласно чл. 2. ал. 2 

от Закона за енергетиката дейността по разпределение на природния газ следва да се 

извършва при гарантиране на интересите на потребителите и на националните интереси. В 

такъв смисъл някои от резките повишения на ценовите компоненти за заплащане от 

битови клиенти според мен са неприемливи, а в случай, че са наложителни следва да 

бъдат много подробно, детайлно мотивирани и обосновани. Природният газ като енергиен 

ресурс има много сериозен потенциал за ускорено решаване на проблемите с чистотата на 

атмосферния въздух в редица региони на България. Сред тях са и шестте общини, чието 

газоразпределение е предмет на днешното обсъждане. Известно е, че саждите от твърди 
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горива представляват най-опасния канцерогенен компонент на фините прахови частици и 

затова природният газ е екологична алтернатива на тези горива в близък времеви 

хоризонт. Подкрепям очакванията на хиляди българи цените на природния газ по цялата 

верига на снабдяването да бъдат справедливи, икономически обосновани и да отговарят 

на качеството на обслужването. В предложените за обществено обсъждане днес 

документи аз виждам няколко притеснителни момента, които бих искала да представя на 

Вашето внимание, защото те изискват коментари и разяснения.  

На първо място, коригираното заявление на „Ситигаз България” ЕАД предвижда 

смяна на базата на начисляване на цената за снабдяване с природен газ на битовите 

клиенти, което води до нейното значително повишаване. Досега цената за снабдяване е 

формирана на база количества и тя е 3,92 лв./МВтч. В своето коригирано заявление 

дружеството поставя искане цената за снабдяване на битовите клиенти за следващия 

регулаторен период да се формира на база клиент на месец. Заявената стойност е 5,57 лв. 

на месец за клиент. Смятам за съществен пропуск в доклада на дирекция „Природен газ“ и 

дирекция „Правна“ на КЕВР липсата на анализ и на оценка за ефекта на тази промяна 

върху битовите клиенти. Съгласно прогнозата на дружеството, отразена в доклада, 

средното потребление на един битов клиент в региона през 2021 г. се очаква да бъде 11652 

МВтч за година. При това количество и при досегашната цена за снабдяване, средно 

битовият клиент би платил за една година цена за снабдяване с природен газ 45,68 лв. За 

същия период обаче при нова цена разходът ще бъде 66,84 лв. Тук увеличението е с 46%. 

Гражданите с основание очакват при толкова съществен ръст на цената за снабдяване да 

бъдат посочени причините и конкретната оценка от страна на регулатора, за да бъдат 

защитени техните интереси.  

На второ място, за новия регулаторен период в шестте общини е предвидено рязко 

увеличаване на цената за присъединяване на битови клиенти към газоразпределителната 

мрежа от 280 лв. сега на 520 лв. за периода 2021-2025 г. Това е увеличение с близо 86%. 

Докладът посочва, че предложените цени са формирани на база подробно представени 

разходи по групи клиенти, в съответствие с Наредбата за регулиране на цените на 

природния газ. Смятам за съществен пропуск отново липсата на оценка от страна на КЕВР 

за обосноваността на искането на „Ситигаз България” ЕАД, както и отсъствието на 

становище по въпроса дали одобряването на толкова рязко увеличение на цената на 

присъединяване отговаря на интересите на гражданите в региона. С оглед на изложеното 

дотук и с цел гарантиране на интересите на гражданите, както и на националния интерес 

за създаване на икономически достъпни алтернативи на твърдите горива в бита, смятам, 

че предлаганите драстични повишения на цената за снабдяване с природен газ на битови 

клиенти и на цената за присъединяване на битови клиенти в общините Силистра, 

Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово за регулаторния период 2021-2025 г. не 

бива да се допуска. В тази връзка отправям следните препоръки: КЕВР да аргументира 

промяната в начина на формиране на цената за снабдяване с природен газ на битовите 

клиенти; КЕВР да отговори как са гарантирани интересите на потребителите с 

увеличението на цените за битови клиенти; КЕВР да не допуска драстично увеличение на 

цените на природния газ за битовите клиенти с неясно представени аргументи. Надявам се 

да отговорите на моите въпроси и да защитите адекватно интереса на битовите 

потребители. Благодаря Ви за вниманието, уважаеми дами и господа! 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, доц. Ковачева. Моля да изслушате докрай това заседание. След Вас, 

както изисква процедурата, давам думата на г-н Кожухаров, който е ръководител на 

дружеството „Ситигаз България” ЕАД. Г-н Кожухаров, имате ли коментар по направеното 

изказване от доц. Ковачева? Моля за връзка с г-н Кожухаров.  
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Служител от КЕВР потърси г-н Александър Кожухаров – председател на СД на 

„Ситигаз България“ ЕАД, за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Г-н Кожухаров, чухте ли изказването на националния омбудсман доц. Ковачева?  

 

Александър Кожухаров - председател на СД на „Ситигаз България“ ЕАД: 

За съжаление - не.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Но това е смисълът на общественото обсъждане – когато има участници, 

заявителят да чуе изказванията им и съответно да вземе отношение. Иначе се получава 

като разговор между глухи. Не съм съгласен с това поведение.  

 

Александър Кожухаров - председател на СД на „Ситигаз България“ ЕАД: 

Просто не съм разбрал. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

В крайна сметка аз съм убеден, че доц. Ковачева ще предостави официално 

писмено становище, в което ще бъдат застъпени и въпросите, които тя изложи в днешното 

свое устно изявление и Комисията (работната група) ще трябва да вземе отношение по 

поставените проблеми. Все пак да попитам дали има желание от работната група днес да 

изкаже мнение и да направи коментар? Не за момента. При това положение, след като 

няма друг записан участник след националния омбудсман доц. Ковачева, като разбира се 

питам и колегите от Комисията дали те нямат въпроси и изказвания, не виждам, 

преминавам към приключване на днешното обществено обсъждане. Отново обявявам, че 

насрочвам закритото заседание, на което Комисията ще излезе с решение по заявлението 

за утвърждаване на цени на дейностите, свързани с природния газ на „Ситигаз България” 

ЕАД на 07.01.2021 г. Закривам общественото обсъждане.  

 
Приложение: 

1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-04-04-33/09.12.2020 г. - покана до заинтересованите лица относно 

проект на решение по заявление от „Ситигаз България” ЕАД за утвърждаване на цени на територията на 

общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово, за регулаторен период 2021 – 2025 г. 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       

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

 (Г. Добрев) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

          Р. ТОТКОВА 

 
Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 


