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П Р О Т О К О Л 

 
 

София, 20.02.2019 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

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

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

цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към 

газоразпределителна мрежа на обособена територия Тракия и общините Кърджали, 

Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово, за регулаторен период 2019 

– 2023 г. 

 

 

 Днес, 20.02.2019 г. от 10:17 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 Ремзи Осман, 

Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова и главният секретар 

Росица Тоткова (без право на глас). 

 

На общественото обсъждане присъстваха А. Иванова -  директор  на дирекция 

„Природен газ“,  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 № 18/11.02.2019 г., т.4, 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 газоразпределителна мрежа, цени за снабдяване с природен 

газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителна мрежа на обособена 

територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и 

Брацигово, за регулаторен период 2019 – 2023 г. са поканени заинтересовани лица по 

смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови 

организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители. 

 

Проектът на решение е изготвен от работна група в състав: Агапина Иванова, 

Елена Маринова, Ремзия Тахир, Грета Дечева, Сирма Денчева, Любослава Джоргова и 

Ваня Василева. 

 

 

С писма на КЕВР с изх. № Е-15-35-19/12.02.2019 г. и с изх. № Е-07-00-9/12.02.2019 
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г. като заинтересовани лица са поканени Омбудсман на Република България, 

Конфедерация на независимите синдикати в България, Конфедерация на труда 

„Подкрепа”, Независима синдикална федерация на енергетиците в България, 

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на 

индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, 

Българска стопанска камара, Българска федерация на индустриални енергийни 

консуматори, Федерация на потребителите в България, Българска национална 

асоциация „Активни потребители“, Гражданско движение „ДНЕС“, Община 

Кърджали, Община Велинград, Община Павел баня, Община Гурково, Община 

Твърдица, Община Брацигово, Община Белово, Община Лесичово, Община 

Септември, Община Пловдив, Община Брезово, Община Калояново, Община 

Кричим, Община Марица, Община Куклен, Община Перущица, Община Раковски, 

Община Родопи, Община Садово, Община Симеоновград, Община Стамболийски, 

Община Съединение, Община Братя Даскалови, Община Гълъбово, Община 

Казанлък, Община Мъглиж, Община Николаево, Община Опан, Община Раднево, 

Община Чирпан, Община Димитровград, Община Хасково, Община Харманли, 

Община Минерални бани. 

 

Омбудсман на Република България, Конфедерация на независимите синдикати в 

България, Конфедерация на труда „Подкрепа”, Независима синдикална федерация на 

енергетиците в България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, 

Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена 

палата, Българска стопанска камара, Българска федерация на индустриални енергийни 

консуматори, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация 

„Активни потребители“, Гражданско движение „ДНЕС“, Община Кърджали, Община 

Велинград, Община Павел баня, Община Гурково, Община Твърдица, Община Брацигово, 

Община Белово, Община Лесичово, Община Септември, Община Пловдив, Община 

Брезово, Община Калояново, Община Кричим, Община Марица, Община Куклен, Община 

Перущица, Община Раковски, Община Родопи, Община Садово, Община Симеоновград, 

Община Стамболийски, Община Съединение, Община Братя Даскалови, Община 

Гълъбово, Община Казанлък, Община Мъглиж, Община Николаево, Община Опан, 

Община Раднево, Община Чирпан, Община Димитровград, Община Хасково, Община 

Харманли и Община Минерални бани не изпращат свои представители. 

 

На общественото обсъждане присъства: 

 г-н Александър Кожухаров - председател на Управителния съвет на „Ситигаз 

България“ ЕАД. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Няма откликнала нито една от поканените организации и в залата присъства 

единствено г-н Александър Кожухаров - председател на Управителния съвет на „Ситигаз 

България“ ЕАД. Дали има въпроси към г-н Кожухаров? 

 

Р. Осман: 

Не толкова въпрос… Аз съм родом от един от районите, това е моят роден град. 

Интересно ми е дали в новия квартал на Кърджали има желаещи да се включат в 

газификацията. Май няма. Това не е толкова заради цената… не знам може би и заради 

цената… или някакви други проблеми са възникнали…  

 

Александър Кожухаров - председател на Управителния съвет на „Ситигаз 

България“ ЕАД: 
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Може да дискутираме каквото и да е било. Има места, където върви бързо. Има 

места, където върви много бързо. На определени места в Кърджали газификацията върви, 

а на определени места е малко по-слаба. На определени места не върви. Знаете, че за да 

направим инвестиция за определен квартал първо правим маркетингово изследване за 

хората, които искат да се газифицират. В зависимост от това какви желания има, 

откликваме или не откликваме – ако са много далечни и малко клиенти. Затова във всички 

градове това е водещият принцип за реализиране на газификацията въобще. Хубавото е, 

че последната година-две има увеличение, включително в Кърджали, на заявленията. 

Доста голямо увеличение има. Ние ги подпомагаме. Знаете, че има държавни програми: 

DESIREE на Фонд „Козлодуй“. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Вече 30%... 

 

Александър Кожухаров - председател на Управителния съвет на „Ситигаз 

България“ ЕАД: 

Да. Дава 30% от стойността на вътрешната газификация плюс таксата за 

присъединяване. Понеже сме се разговорили… Другото е бюрократичните процедури, 

въпреки желанието на общините, в този случай и Община Кърджали. Просто си има една 

процедура, която постоянно се следва от обжалвания. Постоянно трябва да се съгласува с 

някой, а той лятото е излязъл в отпуск. Накрая ти остава за строиш септември – октомври, 

когато започват едни дъждове. С това, което се въведе сега и ни се иска информация за 

цени, които съгласуваме по различни видове проекти и т.н., по проекта на държавата за 

облекчаване на тези бюрократични проекти се надяваме, че нещата ще се облекчат. Като 

цяло нещата вървят.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Основно процедурите по присъединяване се бавят от административните органи. 

 

Александър Кожухаров - председател на Управителния съвет на „Ситигаз 

България“ ЕАД: 

Нещото, което може да се направи като асоциация или група асоциации, е в края на 

годината да поканим различни представители на министерства. Ще Ви кажа една голяма 

глупост. Когато човек ползва в един вход пропан-бутан, който е за 16 бара и знаете, че 

през две седмици във вестниците пишат за някакви инциденти, той няма нужда да пита 

съседите си и да взима 51% решение. Когато искаш да пуснеш 800 пъти по-ниско налягане 

с всякакви мерки, датчици и т.н. се налага да го правиш. Това е едното, по което ще 

действаме.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Кожухаров. Ако няма други въпроси, обявявам и това 

обществено обсъждане за закрито. Комисията ще се произнесе по проекта на решение на 

закрито заседание, което ще се проведе на 14.03.2019 г. от 10:00 ч.  

 

След като установи, че няма други изказвания, доц. д-р Иван Н. Иванов благодари 

още веднъж на присъстващите и закри общественото обсъждане. 

 

 

На 14.03.2019 г. от 10:00 ч. ще се проведе закритото заседание за приемане на 

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

пренос на природен газ през газоразпределителна мрежа, цени за снабдяване с природен 
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газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителна мрежа на обособена 

територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и 

Брацигово, за регулаторен период 2019 – 2023 г. 

 

 

Приложение: 

1. Писма на КЕВР с изх. № Е-15-35-19/12.02.2019 г. и с изх. № Е-07-00-9/12.02.2019 

г. - покани до заинтересованите лица относно заявление от „Ситигаз България“ ЕАД за 

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

снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителна 

мрежа на обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, 

Гурково, Твърдица и Брацигово, за регулаторен период 2019 – 2023 г. 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

          Р. ТОТКОВА 

 

 

 
Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 
 


