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ДО 

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

44-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

 

Г-Н ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ПГ НА ПП „ГЕРБ“  

 

Г-ЖА КОРНЕЛИЯ НИНОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ПГ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ 

 

Г-Н ВОЛЕН СИДЕРОВ  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ПГ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“ 

 

Г-Н МУСТАФА КАРАЙЪ  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ НА  

„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 

СВОБОДИ“ 

 

Г-ЖА ГЕРГАНА СТЕФАНОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ НА ПП „ВОЛЯ“ 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Асоциация „Прозрачност без граници“ изразява силната си загриженост 

от липсата на прозрачност относно сделката по продажба на активите на 

електроразпределителното предприятие „ЧЕЗ България“ ЕАД. Предприятие 

от подобен тип има базисно значение за функционирането на икономиката на 

страната, за дейността на ключови държавни институции, които са 

съсредоточени в административния център на страната, както и за над 2 

милиона български граждани. Най-голямото електроразпределително 

предприятие има ключова роля за националната сигурност на страната и 

българската държава не може да си позволи да отмине с мълчаливо съласие 

липсата на яснота относно  механизмите  и средствата, с които то ще бъде 

придобито и перспективите за неговото развитие.    
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Асоциация „Прозрачност без граници“ настоява за създаване на 

парламентарна комисия, която да осигури необходимата информация по 

случая и да положи усилия да защити обществения интерес. По силата на член 

първи и редица други разпоредби от Конституцията на Република България 

Народното събрание има правомощия да търси отговорност и да изисква 

информация от всички институции и лица в страната.  

Народната събрание е институцията, пред която са отчетни всички 

органи в страната независимо от това в коя сфера осъществяват правомощията 

си – национална сигурност, банкова регулация, защита на потребителите или 

регулация на специфични пазари. 

Именно Народното събрание следва да мобилизира тези институции, да 

проведе необходимите изслушвания и да осигури необходимата публичност 

по такъв проблем на държавния интерес и националната сигурност. 

Редно е Народното събрание: 

1. Да изиска отчет от всички институции, които имат правомощия в 

тази област, относно предприетите и бъдещите им действия по казуса. 

2.  Да изиска да  се изясни произходът на средствата, с които се закупува 

„ЧЕЗ България“ ЕАД и принадлежащите й дружества; ангажиментите към 

кредиторите на сделката, включително и евентуално придобиване на акциите 

– залог по сделката; произходът на финансовите ресурси, с които компанията 

ще оперира, за да изпълнява своите задължения според дадения лиценз. 

Днес само мобилизираното бързо и съгласувано действие  на 

институциите може да даде удачен отговор на настоятелното искане за защита 

на интересите на българските граждани.  
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