ПРОТОКОЛ
София, 04.11.2020 г.
от Обществено обсъждане
на проект на решение относно заявление с вх. № В-17-21-8 от 31.08.2020г. на
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Видин за преразглеждане на одобрена
цена на услугата пречистване на отпадъчни води за 2021 г., допълнено и коригирано
с вх. № В-17-21-8 от 21.09.2020г.
Днес, 04.11.2020 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 Георги Добрев, 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 на отдел в главна
дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“.
Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, съгласно решение на КЕВР
по Протокол № 226/29.10.2020 г., т. 1, за участие в общественото обсъждане на проект на
решение относно заявление с вх. № В-17-21-8 от 31.08.2020г. на „Водоснабдяване и
канализация“ ЕООД, гр. Видин за преразглеждане на одобрена цена на услугата
пречистване на отпадъчни води за 2021 г., допълнено и коригирано с вх. № В-17-21-8 от
21.09.2020г., 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, Лолита Косева, Ани Вучкова-Гюрова,
Росица Желязкова, 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, 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 03.11.2020г.) и чрез
програмата за съобщения Skype, за което е необходимо да се заяви участие в срок до
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16:00 часа на 03.11.2020 г.
С писмо на КЕВР с изх. № В-17-21-8#6/29.10.2020 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“, „ВиК“ ЕООД, гр. Видин,
Община Видин и Областна администрация Видин - Асоциация по ВиК.
Участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skype са
заявили:
 г-н Иван Иванов – председател на УС на Български ВиК холдинг ЕАД;

•

г-н Георги Владов – управител на „ВиК” ЕООД, гр. Видин.

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“, Община Видин и Областна администрация Видин Асоциация по ВиК не са заявили дистанционно участие в общественото обсъждане.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
За участие в общественото обсъждане бяха поканени всички заинтересовани
ведомства, организации и неправителствени структури. От всички тях (няма смисъл да ги
изчитам последователно) се отзова единствено Български ВиК холдинг ЕАД, като
отношение по заявлението на „ВиК”, гр. Видин ще вземе г-н Иван Иванов, който е
председател на управителния съвет на Български ВиК холдинг ЕАД. Моля Ви,
осъществете връзка с г-н Иванов.
Служител от КЕВР потърси г-н Иван Иванов за видео разговор чрез програмата
за съобщения Skype.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Г-н Иванов не е на линия за участие по платформата за комуникации Skype,
въпреки че ние осъществяваме тази връзка именно във времевия интервал, който е
определен за провеждане на заседанието (обществено обсъждане). В такъв случай, колеги,
като предполагам, че г-н Владов отново е на линия, се обръщам към работната група.
Дали има някакви нови данни, факти и обстоятелства, които биха наложили промяна в
нашите документи, които трябва да бъдат приети на закритото заседание, което ще се
проведе на 26.11.2020 г.? Г-н Касчиев, както и ако имате въпроси към г-н Владов?
Заповядайте, имате думата.
И. Касчиев – главен директор на главна дирекция „Водоснабдителни и
канализационни услуги“
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Няма нови факти и обстоятелства. Нямам въпроси.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Нямате въпроси, няма нови данни и обстоятелства, които налагат промяна. Колеги,
аз вече отправих питане към Вас. Няма желание за задаване на въпроси или изказване по
проекта на решение по заявлението на „Водоснабдяване и канализация“ - Видин. В такъв
случай, преди да закрия и това заседание, общественото обсъждане, също за протокола
отново обявявам, че насрочвам закритото заседание на Комисията за енергийно и водно
регулиране в специализиран състав „ВиК“, за произнасяне на решение по заявлението на
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД , гр. Видин за преразглеждане на одобрена цена
на услугата пречистване на отпадъчни води за 2021 г., за 26.11.2020 г. Като, разбира се,
датата е съобразена с 14 - дневния срок, който считано от провеждане на общественото
обсъждане, всички заинтересовани лица имат възможността да предоставят в Комисията
за енергийно и водно регулиране свои становища, които ще бъдат отразени във финалния
документ, в смисъл, че ще бъде взето отношение по евентуално направени предложения.

Приложение:
Писмо на КЕВР с изх. № В-17-21-8#6/29.10.2020 г. - покана до заинтересованите
лица относно проект на решение за преразглеждане на одобрена цена на услугата
пречистване на отпадъчни води за 2021 г., допълнено и коригирано с вх. № В-17-21-8 от
21.09.2020 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Видин.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.................................................
(Г. Добрев)

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

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

Протоколирал:
(И. Зашева - главен експерт)
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