ПРОТОКОЛ
София, 24.01.2017 г.
от Обществено обсъждане на
проект на решение относно
внесена за утвърждаване от КЕВР със заявление с вх. № В-17-80-1/02.09.2016 г. цена
на водоснабдителните услуги на „ЛА-РОЗ 4” ЕООД, гр. Нови Пазар
Днес, 24.01.2017 г. от 10:18 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 Ремзи Осман и
Димитър Кочков, и главният секретар Росица Тоткова (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-17-80-1/18.01.2017 г. като заинтересовани лица бяха
поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман
на Република България, Национален браншов синдикат “Водоснабдител” - КНСБ,
Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа, Българска
асоциация по водите, Съюза на в и к операторите в република България,
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на
индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата,
Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска
национална асоциация Активни потребители, Комисия за защита на потребителите,
Гражданско движение „ДНЕС“, „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД,
„Ново стъкло” ЕАД, Областна администрация Шумен и Община Нови пазар.
На общественото обсъждане присъства:
 г-н Ивелин Желязков – директор на Асоциация на индустриалния капитал в
България.
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на
Република България, Национален браншов синдикат “Водоснабдител” - КНСБ, Федерация
(строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа, Българска асоциация по водите,
Съюза на в и к операторите в република България, Конфедерация на работодателите и
индустриалците в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска
стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална
асоциация Активни потребители, Комисия за защита на потребителите, Гражданско
движение „ДНЕС“, „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД, „Ново стъкло” ЕАД,
Областна администрация Шумен и Община Нови пазар не изпращат свои представители.
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

На общественото обсъждане присъстваха:
 г-жа Иванка Мицева – управител на „ЛА-РОЗ 4” ЕООД;
 г-н Исмаил Рахими – пълномощник на „ЛА-РОЗ 4” ЕООД.
Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри общественото обсъждане и даде
думата за изказвания.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Г-жо Мицева, имате ли забележки и възражения спрямо проекта на решение?
И. Мицева – управител на „ЛА-РОЗ 4” ЕООД:
Не, нямам забележки.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Приемате решението такова, каквото е изготвено като проект от работната група, за
цените на водоснабдителните услуги?
И. Мицева – управител на „ЛА-РОЗ 4” ЕООД:
Да.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Вие, г-н Желязков, желаете ли да вземете думата?
И. Желязков – Асоциация на индустриалния капитал в България.:
Благодаря, г-н Председател. Нямам възражения по проекта.
След като установи, че няма други изказвания, доц. д-р Иван Н. Иванов благодари
още веднъж на присъстващите и закри в 10:20 ч. общественото обсъждане, като напомни
за 14-дневния срок, в който могат да се представят в Комисията предложения по
разглеждания проект на решене.
На 15.02.2017 г. ще се проведе закритото заседание за приемане на решения
относно утвърждаване на цена на водоснабдителните услуги на „ЛА-РОЗ 4” ЕООД, гр.
Нови Пазар.
Приложение:
1. Писмо на КЕВР с изх. № В-17-80-1/18.01.2017 г.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
(Р. Осман)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Д. Кочков)
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА
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