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П Р О Т О К О Л 
 

София, 12.10.2016 г. 

 
от Обществено обсъждане на 

проекти на решения относно 

 

 утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на 

„Водоснабдяване и канализация – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик 

 

 за утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на 

„Верила Сървис” АД 

 

 

 Днес, 12.10.2016 г. от 10:23 ч. в сградата на Комисията за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) се проведе обществено обсъждане на Комисията,  в състав 

„Водоснабдяване и канализация“, ръководено от председателя доц.д-р Иван Н. Иванов. 
 

На общественото обсъждане присъстваха членовете на Комисията Валентин 

Петков и Димитър Кочков, и Юлиян Митев – за главен секретар съгласно Заповед №725 

/07.10.2016 г. (без право на глас).  

 

На общественото обсъждане присъстваха И. Касчиев – началник на отдел „Ценово 

регулиране и бизнес планове - водоснабдителни и канализационни услуги“  и експерти от 

КЕВР. 

 

С писмо на КЕВР с изх. № В-04-00-104/06.10.2016 г. като заинтересовани лица бяха 

поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на 

Република България, Национален браншов синдикат “Водоснабдител” - КНСБ, 

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Българска асоциация 

по водите, Съюза на в и к операторите в република България, Федерация на 

потребителите в България, Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – 

Подкрепа, Комисия за защита на потребителите, Асоциация на индустриалния 

капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска 

камара, Българска национална асоциация Активни потребители, Гражданско 

движение „ДНЕС“, община Пазарджик и община Елин Пелин. 

На общественото обсъждане присъства: 

 г-н Красимир Богоев – заместник-председател на Национален браншов 

синдикат “Водоснабдител”- КНСБ. 

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на 

Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, 

Българска асоциация по водите, Съюза на в и к операторите в република България, 

Федерация на потребителите в България, Федерация (строителство, индустрия и 

водоснабдяване) – Подкрепа, Комисия за защита на потребителите, Асоциация на 

индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска 
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стопанска камара, Българска национална асоциация Активни потребители, Гражданско 

движение „ДНЕС“, община Пазарджик и община Елин Пелин.не изпращат свои 

представители. 

 

На общественото обсъждане присъстваха представители на „Водоснабдяване и 

канализация – в ликвидация” ЕООД,  гр. Пазарджик: 

 г-н Атанас Узунов – управител; 

 г-н Димитър Вуцев – главен счетоводител; 

 г-н Димитър Мишев – ръководител ПТО. 

 

На общественото обсъждане присъстваха представители на „Верила Сървис“ АД: 

 г-жа Евка Гюрова – главен инженер, упълномощена от Димитър Ангелов –

управител на „Верила Сървис“ АД; 

 г-жа Борислава Здравчина – счетоводител; 

 г-н Захари Трайков – служител. 

 

Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масова 

информация. 
 

На интернет страницата на Комисията са публикувани проекти на решения 

относно: 

 утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на 

„Водоснабдяване и канализация – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик; 

 утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на 

„Верила Сървис” АД. 

 

Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри общественото обсъждане и даде 

думата за изказвания. 
 

 Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Независимо че сме поканили и МРРБ, и Омбудсман на Република България, и 

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, и Българска асоциация по 

водите и други обществени и национални организации, единствено се е отзовал и аз 

благодаря на Национален браншов синдикат “Водоснабдител”- КНСБ, който е изпратил г-

н Красимир Богоев – заместник-председател на синдиката, за да изрази становище. 

 

К. Богоев – Национален браншов синдикат “Водоснабдител”- КНСБ:  

На всяко обществено обсъждане, когато се касае за ВиК сектора, ние сме тук. Ние 

сме коректни и лоялни партньори на работодателите от ВиК сектора. Държа да отбележа, 

че „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик работи 13 

години в една абсурдна ситуация, която се нарича ликвидация. Как се справят? Г-н Мишев 

само заяви, че „на мускули“, явно са изчерпали вече вътрешните ресурси. Какво мога да 

кажа? И Комисията няма забележки, и дружеството няма забележки. Значи са работили в 

синхрон работната група и ВиК дружеството, и са постигнали един добър и за двете 

страни резултат, надявам се, че и за потребителите, защото това касае и качеството на 

услугата, която предоставя ВиК дружеството.  

Само един призив към управителя на ВиК дружеството. Ако стабилизира 

финансовото състояние с това увеличение, да помисли и за някакъв ръст на работните 

заплати на работещите в дружеството. Това е наша синдикална позиция, която винаги сме 

отстоявали на тези обсъждания. 

Относно „Верила Сървис“ АД, няма какво да кажа. Там нямам наблюдения. 

 

 Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Вие направихте общо изказвани. Ако имат желание, давам думата на г-н Узунов и 
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г-на Гюрова за изказване. 

 

От страна на представителите на „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация” 

ЕООД, гр. Пазарджик и „Верила Сървис” АД нямаше желаещи за изказвания. 

 

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 

разглежданите проекти на решения. 

На 31.10.2016 г. ще се проведе закритото заседание за приемане на решения 

относно: 

 утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на 

„Водоснабдяване и канализация – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик; 

 утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на 

„Верила Сървис” АД. 

 
 

 

Приложение:  

1. Писмо на КЕВР с изх. № В-04-00-104/06.10.2016 г.  
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

       

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

 (В. Петков) 

 

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

 (Д. Кочков) 

 

        ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

         

 

ЮЛИЯН МИТЕВ    
съгласно Заповед №725/07.10.2016 г. 

 


