ЛЪЖА НА КАПИТАЛ
1. В заглавието на вестник Капитал пише, че Столичен Автотранспорт ЕАД закупува
скъп газ от посредник, който е бил офицер от СССР. Бихме искали да подчертаем,
че това е ЛЪЖА. Столичен Автотранспорт ЕАД купува газ от дружеството Микс Газ
Груп ООД, по договор, сключен през Софийска Стокова Борса в пълно
съответствие със Закона за Обществените Поръчки. Микс Газ Груп ООД подава
оферта за участие в процедурата по ЗОП осем дни след повторното й обявяване
от възложителя Столичен Автотранспорт ЕАД.
2. Управителят на Микс Газ Груп ООД Андрей Кристов наистина е бил офицер в
Съветската Армия и наистина е бил награден с бойни ордени и медали. Вестник
Капитал пише, че открива информация за това на уебсайта Балканско Атонско
Сдружение, но на страница от същия уебсайт пише, че той е бил награден и с
орден на Българска Православна Църква „Свети Кирил и Методий“ 1-ва степен.
Бихме искали да попитаме, защо вестник Капитал не е включил тази
информация? Господин Андрей Кристов е дошъл в България с цялото си
семейство през 1992 година от Украйна, тоест преди 30 години. От 2002 година,
г-н Кристов и цялото му семейство са граждани на Република България, вече
повече от 20 години. От повече от 25 години, г-н Кристов заема и ръководни
позиции във фирми от енергийния сектор в страната и никога не е бил замесван
в скандали, освен в клюкарски такива.
3. В статията на вестник Капитал пише, че €7,50 е комисиона, получавана от Микс
Газ Груп ООД. Това отново е една голяма ЛЪЖА. €7,50 не представлява
комисионна, а част от ценовата формула за доставка на природен газ, а именно
TTF MA + €7,50. В тази цена се включва цената на такси за достъп на точките за
доставка на природния газ, банкови такси, позволяващи на Микс Газ Груп ООД
да предложи и предостави възможност за разсрочено плащане от 45 календарни
дни, както и други разходи, свързани с доставката на природен газ.
Например: през 01.2022г., Микс Газ Груп ООД купува природен газ на ВТТ, по
програмата за освобождаване (GRP) от държавната Булгаргаз ЕАД, на ценова
формула КЕВР + €10,90. Молим вестник Капитал да отговори - Микс Газ Груп ООД
по тази формула плаща комисионна на Булгаргаз ЕАД в размер на €10,90 или това
представлява част от цената на стоката по договора между страните?
4. От Микс Газ Груп ООД бихме искали да декларираме и, че ако уважаемите
господа журналисти от вестник Капитал намерят дружество, което може да
поеме всички ангажименти по борсовия договор за продажба на природен газ
на Столичен Автотранспорт ЕАД, ние сме готови да преотстъпим веднага нашия
договор, разбира се, след заплащането на всички фактически задължения за
доставките направени от Микс Газ Груп ООД .

