ПРОТОКОЛ
София, 10.07.2020 г.
от Обществено обсъждане
на проект на решение относно заявление с вх. № В-17-16-10 от 01.07.2016 г. за
одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и
канализация“ ЕООД, гр. Хасково като ВиК оператор за периода 2017-2021 г.,
изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-16-10 от 13.09.2016 г. и заявление с
вх. № В-17-16-8 от 27.04.2020 г., и заявление с вх. № В-17-16-11 от 01.07.2016 г. за
утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. №
В-17-16-9 от 30.04.2020 г.
Днес, 10.07.2020 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 присъстваха И. Касчиев – главен директор на главна дирекция
„Водоснабдителни и канализационни услуги“ и С. Маринова - началник отдел в главна
дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“.
Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, съгласно решение на КЕВР
по Протокол № 150/02.07.2020 г., т. 1, за участие в общественото обсъждане на проект на
решение относно заявление с вх. № В-17-16-10 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес
план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково
като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. №
В-17-16-10 от 13.09.2016 г. и заявление с вх. № В-17-16-8 от 27.04.2020 г., и заявление с
вх. № В-17-16-11 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги,
изменено със заявление с вх. № В-17-16-9 от 30.04.2020 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, Силвия Маринова, Василена Иванова, Хриси Йорданова-Цветанова, Лолита
Косева, Ани Вучкова-Гюрова, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков.
На основание чл. 6а, ал.1 от Закона за мерките и действията по време на
извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и
за преодоляване на последиците, както и решение на КЕВР по Протокол № 78 от
10.04.2020 г., т. 1, Комисията за енергийно и водно регулиране ограничава движението на
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хора и социалните 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 по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката за
дистанционно участие в общественото обсъждане чрез писмени въпроси и изказвания
(изпращани на имейл на служител на Комисията до 16.00 часа на 09.07.2020г.) и чрез
програмата за съобщения Skype, за което е необходимо да се заяви участие в срок до
16:00 часа на 09.07.2020 г.
С писмо на КЕВР с изх. № В-17-16-9#2/03.07.2020 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, Български
ВиК холдинг ЕАД, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България,
Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговскопромишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в
България, Българска национална асоциация Активни потребители, Комисия за
защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация
Хасково - Асоциация по ВиК и „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково.
Участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skype е заявил:
 г-н Тодор Марков – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.
Хасково.
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, Български ВиК холдинг ЕАД,
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“ и Областна администрация Хасково - Асоциация по ВиК не са заявили
дистанционно участие в общественото обсъждане.
Участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skype е заявила:
 г-жа Мая Манолова - Гражданска платформа "Изправи се.БГ".
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Комисията, свързано с изискванията за провеждане на обществено обсъждане,
покани всички институции, които имат отношение по разглеждания проблем, а именно
бизнес плана и заявлението за цени, които са подадени като заявления от „ВиК“ ЕООД, гр.
Хасково. Това са: 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, Български ВиК
холдинг ЕАД, 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“ и Областна администрация Хасково - Асоциация по ВиК.
Нито една от тези институции и организации не изпраща участник, който да се включи в
общественото обсъждане. За момента това е направено от г-жа Мая Манолова, която ще
представи позиция от името на Гражданска платформа "Изправи се.БГ". Разбира се, в
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общественото обсъждане взима участие от разстояние и г-н Тодор Марков, който е
управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково.
Най-напред нека бъде осъществена връзка по Skype с г-жа Мая Манолова, след
което вероятно г-н Тодор Марков ще вземе отношение по повдигнатите към дружеството
въпроси.
Служител от КЕВР потърси г-жа Мая Манолова за видео разговор чрез
програмата за съобщения Skype.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Добър ден, г-жо Манолова.
М. Манолова - Гражданска платформа "Изправи се.БГ":
Добър ден, г-н Иванов.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Моля Ви да ни представите становището на ръководената от Вас Гражданска
платформа "Изправи се.БГ" по изготвения проект на решение относно бизнес плана за
развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, както и
заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на същото дружество. Слушаме Ви.
М. Манолова - Гражданска платформа "Изправи се.БГ":
Благодаря за възможността, уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа
комисари, да представя становището на "Изправи се.БГ" по обсъждания бизнес план на
Хасково за периода 2017-2021 г. на ВиК дружеството, а също така и проекта за решение за
увеличаване на цените на ВиК услугите за този период, всъщност за периода от сега до
края на 2021 г., в населените места, които се обслужват от ВиК оператора. Каква е
фактическата обстановка в момента? По данни на НСИ в обл. Хасково към края на 2019 г.
живеят 225 хил. човека, което означава, че днес, въпреки не особено високия интерес на
отговорните институции, се обсъждат проблеми, свързани със снабдяването с качествена
питейна вода на 225 хил. души. Тоест въпросът наистина е изключително сериозен
предвид и факта с проблемите за качеството на водата в гр. Хасково и в обл. Хасково.
Трябва също така да се припомни, че от 01.01.2019 г. към „Водоснабдяване и
канализация“ ЕООД, гр. Хасково са преминали на обслужване общините Тополовград и
Стамболово, а от 01.01.2021 г. предстои това да направи и „Водоснабдяване и
канализация“ ООД, гр. Димитровград. Към 31.12.2019 г. „Водоснабдяване и канализация“
ЕООД, гр. Хасково е приключило със загуба от 1 358 хил. лв., а „Водоснабдяване и
канализация“ ООД, гр. Димитровград със 116 хил. лв. Съгласно чл. 198, ал. 4, т. 5 от ЗВ,
както Вие много добре знаете, ВиК операторът, преди да внесе в КЕВР бизнес плана за
съгласуване, трябва да е извършил съответното съгласуване в АВиК. Наистина операторът
е внесъл на 22.04.2020 г. бизнес плана за съгласуване и на 30 юни е проведено Общо
събрание на Асоциацията. На това Общо събрание са присъствали 78% от гласовете в
Общото събрание. Казвам го, защото видно от представения протокол, който е на
страницата на Областна администрация, за приемането на този бизнес план са гласували
само и единствено представителят на държавата в лицето на областния управител, който
има 35% от гласовете, и представителят на общ. Минерални бани, които имат 1,56% от
гласовете. Представителите на общ. Хасково и общ. Димитровград, които имат 38,99% от
гласовете в Асоциацията, са гласували „въздържал се“ и „против“ са гласували
представителите на общ. Ивайловград, които имат 1,70% от гласовете. Тоест реално
бизнес планът не е съгласуван от АВиК, след като двете най-големи общини са гласували
„въздържал се“, т.е. 38,99% от гласовете в Общото събрание не одобряват този бизнес
план. Разбира се, ние сме запознати с мотивите, които сте изложили, защо въпреки това се
внася и се разглежда от КЕВР този бизнес план, но аз не съм съгласно с тези мотиви,
защото твърдението, че не е спазен процедурният срок за приемане на бизнес плана, който
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Ви дава основание да го внесете, по-точно да го разглеждате, след като е внесен, е
неоснователно. Никъде в Закона за водите няма предвидени срокове за съгласуване на
бизнес планове, нито пък в НРВКУ, нито в ЗРВКУ са дадени такива правомощия за
определяне на такива срокове за съгласуване на бизнес планове. Напротив. В качеството
си на омбудсман аз многократно съм заявявала, а всъщност трябва да кажа честно, че и
Вие сте го заявявали, че за Вас е изключително важно общинските съвети, преди да бъде
приет един бизнес план, да изрази своето становище. Даже и аз, и Вие сме критикували
тези общински съвети, които обикновено са неглижирали този въпрос. Е, сега имаме
решения, обсъждания в три общини от областта, които дават 61% от населението. 61% от
населението не одобряват този бизнес план. И особено сериозни са мотивите (или тези,
които аз успях да вида) на Общинския съвет в Хасково. Може да видите тяхното
становище, то е на сайта на общината, с какви мотиви те не приемат този бизнес план.
Какво предлагате за периода 2017 – 2021 г. за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.
Хасково? Първото и най-драстично, това е огромното увеличение на цената на ВиК
услугите, която предстои да стане 3,51 лв. Всъщност по този начин „Водоснабдяване и
канализация“ ЕООД, гр. Хасково ще има най-високата цена на водата в България. За
справка – в Добрич битовите потребители плащат 3,46 лв., в Разград – 3,42 лв., в Шумен –
3,40 лв. Тоест тук има едно драстично увеличение, което за общ. Хасково се изразява в
16,84% увеличение. Те ще имат от 3 лв. увеличена цена на водата на 3,51 лв. Но в тези
населени места на територията на общ. Хасково и в други населени места, които са на
гравитачно водоснабдяване, увеличението ще бъде, забележете, с 342%. А за общ.
Димитровград, която е втората по големина община, от 1,86 лв. цената ще стане 3,51 лв.
или това е близо 90% увеличение на цената на водата. Така че ясно е, че няма как
общинските съвети да са съгласни с това драстично увеличение, още повече че от самия
доклад, който е приложен към бизнес плана, за първото тримесечие на 2020 г. става ясно,
че вода за питейни цели се доставя с водоноски за част от населените места. Като такива
са посочени Симеоновград, с. Брягово, с. Николово, с. Динево, с. Свирково, с. Дряново, с.
Бориславци и населените места във вододайна зона Българин. Тоест продължава да има
една голяма част от населението, която получава питейната си вода чрез водоноски, като
информация за водоноска, за качеството на водата във водоноската, и то от м. май, има и
за гр. Хасково. Тоест в гр. Хасково има една водоноска, която очевидно обслужва някои
от кварталите в Хасково. Затова резонният въпрос е, и КЕВР трябва да отговори на него,
след като утвърди бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково и
се увеличат цените на ВиК услугите, така че станат най-скъпите в държавата, по какъв
начин, кога и как ще се спре изобщо ползването на водоноски на територията на тази
област. Друго, което сигурно очаквате, че ще отбележа, е, че изискването на чл. 26, ал.1 от
НРКВКУ не е спазено, а именно не са извършени надлежно консултации с потребителите.
Всъщност, не са извършени никакви консултации с потребителите, което при това си е
отбелязано и в доклада на АВиК. Казва се, че „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.
Хасково не е провело консултации с потребителите, на които да бъдат обсъдени
основните характеристики на изготвения бизнес план, което е сериозно процедурно
нарушение. В бизнес плана, следващо, на което искам да обърна внимание, няма яснота
кои проблеми с качеството на водата, в кои населени места ще бъдат решени след
драстичното повишаване цената на водата с приемането на този бизнес план. И в момента,
не искам да спекулирам, но в самия доклад на КЕВР е посочено, че има отделни населени
места, в които има установено наличие на манган, нитрати, фосфати, флуориди, желязо,
амоняк, мътност, цвят на водата, което е проблем. Освен това на сайта на РЗИ също може
да се проследи какви предписания са правени, даже ако погледнем м. май за отделни
населени места в Хасковска област, включително на 18 май във връзка с ползването на
питейна вода във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково има съответното
предписание, което е качено на сайта на РЗИ. Такива предписания с административни
санкции и административно-наказателни мерки има обявени за м. май срещу
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, заради показатели в гр. Хасково,
общ. Ивайловград и други населени места. Има две предписания за „Водоснабдяване и
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канализация“ ООД, гр. Димитровград, т.е. проблемът с качеството на водата продължава
да стои, макар и не с тази сила, с която... преди няколко години.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Г-жо Манолова, извинете, че Ви прекъсвам. Моля Ви се, ориентирайте се към
заключението на Вашето изказване.
М. Манолова - Гражданска платформа "Изправи се.БГ":
Приключвам, добре. А след това ще представя писмено становище, в което
подробно ще изложа нашите аргументи. Само последно отбелязвам, че все пак сега сме м.
юли 2020 г., а се приема бизнес план за периода 2017 – 2021 г., което е проблем. И в
заключение, ние от "Изправи се.БГ" смятаме и настояваме пред КЕВР да не приема
предложения за обществено обсъждане бизнес план за периода 2017 – 2021 г. И съответно
предлагаме да не приемате решение за увеличаване на цените на ВиК услугите за
населението. Настояваме да върнете бизнес плана на ВиК оператора за преработка. И след
като той проведе консултации с потребителите в различни населени места, да го съгласува
с АВиК на област Хасково. Едва след като има такова одобрение, такова съгласие от
общинските съвети от населените места, той да бъде предложен на КЕВР за приемане.
Смятам освен това, което винаги съм поддържала, че в бизнес плановете трябва подробно
и ясно да бъде изписано по какъв начин ще бъдат решени проблемите с качеството на
водата, особено когато става дума за драстично повишаване на цената.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-жо Манолова. Заповядайте, г-н Осман.
Р. Осман – член на КЕВР:
Обръщам Ви внимание, че Вие водите заседанието. Трябва да има някаква рамка в
изказването. Има много желаещи за изказване. Разбира се, всеки иска да изложи, но
конкретно по темата да говори. Половината част от изказването на г-жа Манолова не беше
свързано с бизнес плана.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-н Осман. Аз...
Р. Осман – член на КЕВР:
Обръщам на Вас внимание, защото не може така да водите.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Всъщност аз предоставих 10 минути на г-жа Манолова да изложи всички
аргументи. Ако има нещо, което тя не успя да заяви и е включено в становището на
"Изправи се.БГ", ще бъде.. предполагам, че г-жа Манолова, тя отлично знае тази
разпоредба, в рамките на 14 дни след днешното заседание ще представи и писмено
становище от страна на ръководената от нея организация.
Колеги, преминаваме към по-нататъшното разискване по следния начин. Първо,
предлагам да дадем думата на... Да, заповядайте, г-н Осман.
Р. Осман – член на КЕВР:
Не съм съгласен с начина, по който водите. Не може Вие така да допускате да
правим митинги. Или водите заседанието, или си тръгваме. Не може тука, не съм длъжен
да слушам неща, които не са свързани с бизнес плана. Вие трябва да обърнете внимание
на всеки, който се изказва. Като не говори по бизнес плана, прекъсвате.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
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Разбирам Ви. По необходимост.. Нека дадем думата на г-н Тодор Марков –
управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково.
Р. Осман говори без микрофон.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Имал съм и остри разговори с г-жа Манолова, но това вече е в миналото.
Р. Осман говори без микрофон.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Моля Ви, включете г-н Марков.
Служител от КЕВР потърси г-н Тодор Марков за видео разговор чрез програмата
за съобщения Skype.
Т. Марков – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.
Хасково:
Слушам Ви.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Г-н Марков, Вие чухте изказването на г-жа Манолова, нали?
Т. Марков – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.
Хасково:
Да.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Моля Ви да вземете отношение в обем, който Вие прецените, единствено бъдете
кратък и ясен. Ако желаете, разбира се.
Т. Марков – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.
Хасково:
Бизнес планът е изготвен изключително в законови рамки. Той показва, ако
говорим само за цената, това е реалната цена в момента на услугата. „Водоснабдяване и
канализация“ ЕООД, гр. Хасково е дружество, което обслужва цялата територия, и при
нас водата е изключително помпажна. Гравитачната вода е около 2%, което означава, че
няма да бъде засегната голяма част от населението. Специално за Хасково, той се
водоснабдява чрез три подема и двете кули, стават четири подема. Това означава, че една
и съща вода ... се използва електричество .. се плаща четири пъти цената на тока, за да се
достави вода до областния център. Изпълнявали сме стриктно разпорежданията на
контролните органи. Искам да кажа, че от три години сме действително с водоноски,
което не е по наша вина. Това са си геоложки процеси. От 18 май водата е обявена от
контролния орган за годна за пиене и понеже спазваме всички предписания, премахнали
сме водоноските.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-н Марков. Обръщам се към работната група. Желаете ли да вземете
думата, г-н Касчиев, да или не? Имате думата, заповядайте.
И. Касчиев:
Само да посоча във връзка с едно от изказванията на г-жа Манолова, че нямало
срок за съгласуване на бизнес плана от Асоциацията. Това не е вярно. Срокът е посочен в
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договора между Асоциацията и ВиК оператора и този срок не беше спазен от
Асоциацията. В този период, в който Асоциацията трябваше да се произнесе, това не беше
направено. Именно в тази връзка в НРЦВКУ има изрична клауза, в която се казва, че ако
бизнес планът не бъде съгласуван в срока по договор, се счита, че е приет без възражения.
На това Общо събрание, което се цитира, очевидно не е постигнато съгласие и не е
постигнат кворум за вземане на решение. Законът за водите дава изрично две
възможности на Асоциацията – или съгласува бизнес плана, или го връща за преработка
със задължителни указания. Това нещо не е направено от Асоциацията и няма как КЕВР
да стои и ВиК операторът и да чакат Асоциацията. Тя маже никога да не се произнесе.
Това означава, че и бизнес планът никога няма да бъде приет. Това е.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-н Касчиев, за това наистина важно пояснение. Сега, колеги,
обръщам се към Вас. Заповядайте, г-н Осман, имате думата.
Р. Осман – член на КЕВР:
В подкрепа на думите на директора на дирекцията. Абсолютно, разбира се, че има
зададен срок. Не може да бъде оставена цяла област да няма бизнес план. Правото не
допуска такава възможност. Г-жа Манолова много добре знае това нещо. И другото,
уважаеми колеги, трябва да обърнем внимание на това, което преди малко каза
управителят на дружеството. Аз съм израснал в този град. Има няколко кули, които
наистина се натоварват допълнително с цената на електричеството. Разбира се, тогава
цената на водата се вдига. Всеки район си е характерен за себе си. Изрично подчертах, че
някъде 1,2 или 2% са на гравитачна вода. Вие знаете, на влизане в града се виждат две
големи кули, на изхода или на входа, зависи от коя страна са влиза. Това са огромни
разходи за електричество. Г-жа Манолова повече трябва да се обърне към изпълнителната
власт в лицето на правителството за водните помощи, отколкото към КЕВР. Но няма как
примерно съседни области да плащат цената на водата в Хасково. Затова управителят
абсолютно е прав. Абсолютно е прав, че няколко пъти се увеличава употребата на
електричество. Никой не желае, разбира се, от нас, особено от Комисията, населението да
плаща за нещо, за което не бива да плаща. Никой няма това желание. Но популизмът
трябва да има някаква граница. Виждам, че в нашето общество можеш да повтаряш 99
пъти една лъжа, за да прилича на истина стотния път, но никога лъжата не става истина.
Ако искаме да бъдем обективни, ние трябва да призовем обществото и Асоциацията да
имат по-сериозен контрол за дейността на ВиК дружеството в Хасково. Да се види
максимално има ли течове, няма ли течове, може ли да се намали от електричество, какво
може да се направи, а не да говорим неща, които.... било драстично, било.. Драстично е
поведението на г-жа Манолова. Когато говори за тези неща, тя можеше, като законодател
навремето, да внесе някои от поправките, но не го направи. Подобни проблеми има и в
другите области. Това е идеята, не че съм много голям привърженик, но така
законодателят е решил. Г-жа Манолова мисля, че тогава е гласувала за единната цена
също в Народното събрание. Това е солидарността, както в пенсионния фонд. Някои имат
шанса да получават пенсия, други нямат шанса да получават пенсия. Съжалявам, че давам
такъв пример, но всеки е правил някакви вноски. И в случая, ако ние пак продължаваме да
говорим: Ето, виждате ли, че аз имам гравитачно, че аз нямам гравитачно. Ще плаща там,
където е гравитачно, скъпа вода. Много е жалко в 21 в., в България, човек, който има
амбиции да бъде политик... Аз също мога да говоря с часове като нея извън темата, но
няма да го направя и тук спирам. Правилно е, че разглеждаме и много бързо трябва да
приключим с приемането на бизнес плана на гр. Хасково.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Благодаря, г-н Осман. Обръщам се към другите колеги. Има ли желание за
изказване? Няма. В такъв случай, то е за процедурата и протокола, отново съобщавам, че
закритото заседание, на което Комисията трябва да се произнесе с решение по заявленията
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от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, ще се проведе на 30.07.2020 г.,
тук, в зала ІV, в сградата на КЕВР. Тъй като може да има организации, институции или
отделни граждани, които искат да изразят становище по отношение на проекта на
решение, имат възможност в 14-дневен срок да го сторят това, което го съобщих и на г-жа
М. Манолова.
На 30.07.2020 г. ще се проведе закритото заседание за вземане на решение относно
заявление с вх. № В-17-16-10 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на
дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково като ВиК оператор за
периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-16-10 от
13.09.2016 г. и заявление с вх. № В-17-16-8 от 27.04.2020 г., и заявление с вх. № В-17-1611 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със
заявление с вх. № В-17-16-9 от 30.04.2020 г.

Приложение:
Писмо на КЕВР с изх. № В-17-16-9#2/03.07.2020 г. - покана до заинтересованите
лица относно проект на решение за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково като ВиК оператор за периода 20172021 г., утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.

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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