ПРОТОКОЛ
София, 01.04.2020 г.
от Обществено обсъждане
на проект на решение относно заявление с вх. № В-17-03-10 от 28.06.2016 г. за
одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К – Стенето“ ЕООД, гр.
Троян като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със
заявление с вх. № 17-03-10 от 15.08.2016 г., заявление с вх. № В-17-03-10 от 19.09.2016
г. и заявление с вх. № В-17-03-10 от 23.07.2019 г.; и заявление с вх. № В-17-05-10 от
13.10.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със
заявление с вх. № В-17-03-6 от 23.07.2019 г.
Днес, 01.04.2020 г. от 10:08 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 заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи
Осман, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без
право на глас).
На заседанието присъства И. Касчиев – главен директор на главна дирекция
„Водоснабдителни и канализационни услуги“ в КЕВР.
Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, съгласно решение на КЕВР
по Протокол № 69/25.03.2020 г., т. 1, за участие в общественото обсъждане на проект на
решение относно заявление с вх. № В-17-03-10 от 28.06.2016 г. за одобряване на бизнес
план за развитие на дейността на „В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян като ВиК оператор
за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № 17-03-10 от
15.08.2016 г., заявление с вх. № В-17-03-10 от 19.09.2016 г. и заявление с вх. № В-17-03-10
от 23.07.2019 г.; и заявление с вх. № В-17-05-10 от 13.10.2016 г. за утвърждаване и
одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-03-6 от
23.07.2019 г., са поканени заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за
енергетиката - държавни органи, браншови организации, асоциация по ВиК, общини, ВиК
оператори, клиенти и организации на потребители.
Проектът на решение е изготвен от работна група в състав: Ивайло Касчиев, Елена
Маринова, Хриси Йорданова-Цветанова, Румяна Костова, Лолита Косева, Ани ВучковаГюрова, Силвия Маринова, Йовка Велчева, Надежда Иванова и Ненко Ненков.
Във връзка с обявеното извънредно положение и препоръките на Националния
оперативен щаб за дейността на администрациите в условията на коронавирус COVID-19,
Комисията за енергийно и водно регулиране ограничава движението на хора и социалните
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контакти в сградата на регулатора и приоритетно въвежда дистанционно предоставяне на
административни услуги и консултации за гражданите. Предвид това, Комисията за
енергийно и водно регулиране е поканила заинтересованите страни за дистанционно
участие в общественото обсъждане чрез писмени въпроси и изказвания (изпращани на
имейл на служител на Комисията до 16.00 часа на 31.03.2020г.) и чрез програмата за
съобщения Skype, за което е необходимо да се заяви участие в срок до 17:00 часа на
30.03.2020 г.
С писмо на КЕВР с изх. № В-17-03-10#28/25.03.2020 г. като заинтересовани лица са
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, Съюз 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“, „В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян, Община Троян,
Областна администрация Ловеч - Асоциация по ВиК
Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри общественото обсъждане.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
В съответствие с приетите процедури в КЕВР за участие в общественото заседание
бяха поканени институции, дружества, асоциации. Ще си позволя да ги изброя, за да се
види, че Комисията е направила необходимото за участие на такива заинтересовани лица в
заседанието. Това са Министерството на регионалното развитие и благоустройството,
Омбудсманът на Република България, Национален браншов синдикат „Водоснабдител” КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – Подкрепа, Българската
асоциация по водите, Съюзът 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“, „В и К
– Стенето“ ЕООД, гр. Троян, Община Троян и Областна администрация Ловеч Асоциация по ВиК.
Уважаеми колеги, като изключим, разбира се, „В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян,
чийто управител Тонимир Гечев взе участие в откритото заседание, другите поканени
институции, организации и асоциации не се отзоваха. Искам да запитам: Към настоящия
момент има ли заявено участие в програмата за съобщения Skype в рамките на
общественото обсъждане?
Ако обичате (при общественото обсъждане даваме думата както на организации,
така и на граждани, заявили желание за участие), включете г-н Николай Райковски.
Служител от КЕВР потърси г-н Николай Райковски за видео разговор чрез
програмата за съобщения Skype. Въпреки продължителното изчакване, г-н Николай
Райковски не се включи. (В поканата за участие на общественото обсъждане изрично е
посочено, че при участие чрез Skype, заявилият участие следва да бъде на разположение
на 01.04.2020 г. от 10:05 часа и да очаква служители от КЕВР да инициират заявка за
участие във видео разговор).
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Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Уважаеми колеги, въпреки че г-н Николай Райковски, който е заявил участие, е
известен за началото на общественото обсъждане, а то беше преди 5 мин., той не е на
линия. В такъв случай, отново преди да закрия заседанието, искам да повторя в рамките
вече на общественото обсъждане, че насрочвам закритото заседание, на което Комисията
ще излезе с решение по заявлението на „В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян, за 23.04.2020
г. от 10:00 ч. Едновременно с това искам да напомня на всички, включително на тези,
които днес не се отзоваха за пряко участие в заседанието, че има 14-дневен срок, в който
те могат да депозират свое становище в КЕВР, които да бъдат разгледани преди нашето
окончателно решение.
На 23.04.2020 г. ще се проведе закритото заседание за вземане на решение относно
заявление с вх. № В-17-03-10 от 28.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на
дейността на „В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян като ВиК оператор за периода 2017-2021
г., изменено и допълнено със заявление с вх. № 17-03-10 от 15.08.2016 г., заявление с вх.
№ В-17-03-10 от 19.09.2016 г. и заявление с вх. № В-17-03-10 от 23.07.2019 г.; и заявление
с вх. № В-17-05-10 от 13.10.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги,
изменено със заявление с вх. № В-17-03-6 от 23.07.2019 г.
Приложение:
Писмо на КЕВР с изх. № В-17-03-10#28/25.03.2020 г. - покана до заинтересованите
лица относно проект на решение за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на
„В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян като ВиК оператор за периода 2017-2021 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Р. Осман)
.................................................
(Д. Кочков)
.................................................
(П. Трендафилова)
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА
Протоколирал:
(А. Фикова - главен експерт)
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