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П Р О Т О К О Л 

 

София, 10.09.2020 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

на проект на решение относно заявление с вх. № В-12-00-363 от 01.11.2017 г. за 

одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Спринг Форс“ ООД, гр. 

Нови Пазар като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със 

заявление с вх. № В-17-80-3 от 27.04.2018 г.,заявление с вх. № В-17-80-2 от 31.01.2019 

г. и заявление с вх. № В-17-80-7 от 02.07.2020 г.; и заявление с  вх. № В-12-00-364 от 

01.11.2017 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със 

заявление с вх. № В-17-80-4 от 27.04.2018 г., заявление с вх. № В-17-80-3 от 31.01.2019 

г. и заявление с вх. № В-17-80-2 от 02.07.2020 г. 

 

Днес, 10.09.2020 г. от 10:06 ч. в сградата на Комисията за енергийно и водно 

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

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

 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Ремзи Осман, Георги Добрев, 

Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и Ю. Митев – за главен секретар, съгласно Заповед 

№ 785 от 24.08.2020 г. (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 № 187/03.09.2020 г., т. 1, за участие в общественото обсъждане на проекта на 

решение относно заявление с вх. № В-12-00-363 от 01.11.2017 г. за одобряване на бизнес 

план за развитие на дейността на „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар като ВиК оператор 

за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-80-3 от 

27.04.2018 г.,заявление с вх. № В-17-80-2 от 31.01.2019 г. и заявление с вх. № В-17-80-7 от 

02.07.2020 г.; и заявление с  вх. № В-12-00-364 от 01.11.2017 г. за утвърждаване и 

одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-80-4 от 

27.04.2018 г., заявление с вх. № В-17-80-3 от 31.01.2019 г. и заявление с вх. № В-17-80-2 

от 02.07.2020 г., са поканени за дистанционно участие 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 по Заповед № З-В-2 от 

16.01.2017 г., изменена и допълнена със Заповед № З-В-6 от 22.03.2019 г. в състав:: 

Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Силвия Маринова, Василена Иванова, 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 
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извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и 

за преодоляване на последиците, решение на КЕВР по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 

8, Комисията за енергийно и водно регулиране ограничава движението на 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 09.09.2020г.) и чрез 

програмата за съобщения Skype, за което е необходимо да се заяви участие в срок до 

16:00 часа на 09.09.2020 г. 

 

С писмо на КЕВР с изх. № В-12-00-363/03.09.2020 г. като заинтересовани лица за 

дистанционно участие са поканени: Омбудсман на 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“,  „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар, Община Нови 

Пазар, Областна администрация Шумен - Асоциация по ВИК. 

 

На общественото обсъждане присъства: 

 г-н Исмаил Рахими – упълномощен представител на „Спринг Форс“ ООД,  гр. 

Нови Пазар. 

 

Омбудсман на 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“, Община Нови Пазар и Областна 

администрация Шумен - Асоциация по ВИК не са заявили дистанционно участие в 

обществено обсъждане.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

 За участие в общественото обсъждане Комисията за Енергийно и водно регулиране 

покани институции, синдикални организации и неправителствени организации, които 

имат отношение към разглеждания проблем, към разглеждания проект на решение за 

цената на ВиК услугите, предоставяни от „Спринг Форс“ ООД,  гр. Нови Пазар, а именно: 

Омбудсман на 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“, Община Нови Пазар и Областната 

администрация Шумен, а именно - Асоциацията по ВиК. Изброих всички поканени, за да 

се знае, че Комисията действително отговорно е поканила всички заинтересовани 

институции и организации. Нито една институция от изброените не е заявила участие по 

канала за комуникация Skype, в съответствие с нашето решение за обществени 

обсъждания в този период на извънредна епидемиологична обстановка, нито е изпратила 

свое становище, с изключение на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, която изпрати официално 

становище до Комисията, подписано от г-н Стефан Желев – председател на Асоциацията 

по ВИК на обособената територия, обслужвана от „В и К – Шумен“ ООД. Становището, 

което ни е изпратено, е заведено в деловодството на Комисията и предоставено на 

работната група, за да бъде разгледано и отразено в мотивите при приемането на 
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окончателното решение по заявлението на „Спринг Форс“ ООД,  гр. Нови Пазар. Има ли 

г-н Касчиев, нови обстоятелства, свързани с проекта на решение, които бихте ни 

съобщили, че е необходимо да бъдат отразени? 

 

И. Касчиев – главен директор на главна дирекция „Водоснабдителни и 

канализационни услуги“: 

Няма.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Няма такива. Колеги имате ли Вие въпроси или изказвания насочени към 

представителя г-н Рахими, представител на „Спринг Форс“ ООД,  гр. Нови Пазар? Няма. 

В такъв случай, отново, длъжен съм за протокола да оповестя, че закритото заседание, на 

което Комисията ще излезе с решение по заявлението за одобряване на цените на „Спринг 

Форс“, гр. Нови Пазар за ВиК услуги, ще се проведе на 30.09.2020 г. Искам да напомня 

също така, че независимо, че няма представители на изброените институции, както и 

всички други, които се чувстват ангажирани с тази тема, те могат в 14-дневен срок да 

депозират в Комисията свои становища, които ще бъдат разгледани от работната група и 

представени по съответния начин в окончателния доклад към проекта на решение. Г-н 

Рахими, благодаря Ви за участието в днешното заседание. 

 

Исмаил Рахими – упълномощен представител на „Спринг Форс“ ООД, гр. 

Нови Пазар: 

И аз Ви благодаря. 

 
Приложение: 

1. Писмо на КЕВР с изх. № В-12-00-363/03.09.2020 г. - покана до заинтересованите лица 

относно заявление с вх. № В-12-00-363 от 01.11.2017 г. за одобряване на бизнес план за развитие 

на дейността на „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., 

изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-80-3 от 27.04.2018 г.,заявление с вх. № В-17-80-

2 от 31.01.2019 г. и заявление с вх. № В-17-80-7 от 02.07.2020 г.; и заявление с  вх. № В-12-00-364 

от 01.11.2017 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с 

вх. № В-17-80-4 от 27.04.2018 г., заявление с вх. № В-17-80-3 от 31.01.2019 г. и заявление с вх. № 

В-17-80-2 от 02.07.2020 г. 

 

 

 
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (Р. Осман) 

  

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

 (Г. Добрев)                          ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

           

.................................................                                                      Ю. МИТЕВ 

 (Д. Кочков)                  

           (Съгласно Заповед № 785 от 24.08.2020 г.) 

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

(П. Трендафилова) 

 

 

 

Протоколирал: 

 (И. Зашева - главен експерт) 

 

 


