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П Р О Т О К О Л 
 

София, 07.09.2022 г. 

 

от Обществено обсъждане 

 

на проект на решение относно заявление с вх. № В-17-78-10 от 01.07.2021 г. 

за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим 

Бургас“ АД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със 

заявление с вх. № В-17-78-1004 от 08.07.2022 г. и заявление с вх. № В-17-78-11 от 

01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и 

канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-78-1005 от 08.07.2022 

г. 

 

Днес, 07.09.2022 г. от 10:30 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 Иван Н. Иванов. 

На обществено обсъждане присъстваха членовете на Комисията Димитър 

Кочков и Пенка Трендафилова, и Юлиян Митев – за главен секретар, съгласно Заповед 

№ 958/31.08.2022 г.,  (без право на глас).   

 

На обществено обсъждане присъстваха И. Касчиев – главен директор на главна 

дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“, С. Маринова – началник на 

отдел „Цени и бизнес планове-водоснабдителни и канализационни услуги“ и експерти 

на КЕВР. 

 

Общественото обсъждане беше излъчено в реално време чрез интернет 

страницата на Комисията.  

 

Председателят Иван Н. Иванов откри общественото обсъждане и констатира, че 

има кворум и не са налице правни пречки за провеждането му. 

 

Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, съгласно решение на 

КЕВР по № 229 от 31.08.2022 г., т. 6, за участие в общественото обсъждане на проект 

на решение относно одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ЛУКОЙЛ 

Нефтохим Бургас“ АД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и утвърждаване и 

одобряване на цени на ВиК услуги, са поканени заинтересовани лица по смисъла на чл. 

14, ал. 2 от Закона за енергетиката. 

 

Проектът на решение относно одобряване на бизнес план за развитие на 

дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД като ВиК оператор за периода 2022-

2026 г. и утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги е изготвен от работна 

група в състав: Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Силвия Маринова, Ани Вучкова-
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Гюрова, Николина Томова, Мая Кожухарова, Йовка Велчева, Надежда Иванова и 

Ненко Ненков. 

 

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 229 от 31.08.2022 г., т. 6, е осигурена 

и възможност за дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype. 

 

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-78-1004/31.08.2022 г. като заинтересовани лица 

са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 

„Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, Национален 

браншов синдикат „Водоснабдител” - КНСБ, Федерация „Строителство, 

индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Българска асоциация по водите, 

Съюза на ВиК 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“, Областна администрация Бургас - 

Асоциация по ВиК, Община  Бургас, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. 

Бургас, „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД. 

 

Заявили участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения 

Skype са: 

• г-жа Чанка Коралска – представител на Община  Бургас; 

• г-н Росен Караджов – заместник-ръководител на комплекс "Енергиен" в 

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД. 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, „Български ВиК 

холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат 

„Водоснабдител” - КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – 

КТ „Подкрепа“, Българска асоциация по водите, Съюза на ВиК 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“, Областна администрация Бургас - 

Асоциация по ВиК и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас не са заявили 

присъствено участие или дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype. 

 

Иван Н. Иванов: 

За участие в общественото обсъждане има записан само един участник, 

независимо от обстоятелството, че Комисията е изпратила покани до всички 

институции, министерства, асоциации и организации, които имат отношение към 

разглеждания проблем. Отзова се единствено Община Бургас, за което благодаря. 

Становището на Община  Бургас ще бъде изразено от г-жа Чанка Коралска. Разбира се, 

в общественото обсъждане по подразбиране участва и г-н Росен Караджов, който е 

заместник-ръководител на комплекс "Енергиен" и е упълномощен да представлява 

дружеството „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД в днешните две публични заседания – 

открито заседание и обществено обсъждане. 

Моля, връзка с г-жа Коралска. 

 

Служител от КЕВР потърси г-жа Чанка Коралска, представител на Община  

Бургас, за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  
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Чанка Коралска – представител на Община  Бургас: 

Община Бургас няма някакви особени възражения относно бизнес плана. 

Нямаме специално нещо, срещу което можем да коментираме. 

 

Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-жо Коралска, за изразеното становище. Колеги, чухте, няма 

възражения нито забележки от страна на Общ. Бургас по отношение на изготвените 

документи от Комисията, и в случая специално по проекта на решение. При това 

положение очевидно и г-н Караджов няма какво да допълни, след като няма въпроси 

към него или изразени забележки към представените документи. Така ли е, г-н 

Караджов? Желаете ли нещо да допълните? 

 

Росен Караджов – заместник-ръководител на комплекс "Енергиен" в 

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД: 

Не, нямам какво да допълня. Приемаме проекторешението и Ви пожелавам 

хубав ден. 

 

Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Караджов. От мен и от името на Комисията и на Вас 

пожелаваме хубав и успешен ден. Колеги, преди да закрия и това заседание, насрочвам 

закрито заседание, на което Комисия ще се произнесе с решение по заявлението на 

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, за 30.09.2022 г. С това съобщение закривам 

заседанието на Комисията. 

Благодаря на Всички участници. 

 

 

Приложение: 

1. Писмо на КЕВР с изх. № В-17-78-1004/31.08.2022 г. - покана до 

заинтересованите лица относно одобряване на бизнес план за развитие на дейността на  

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и 

утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     
     

 

.................................................    ИВАН Н. ИВАНОВ  

 Д. Кочков 

 

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

 П. Трендафилова 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

ЮЛИЯН МИТЕВ 

  

(Съгласно Заповед № 958/31.08.2022 г.) 
 

 

 

 

Протоколирал: 

 А. Фикова - главен експерт 

 


