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П Р О Т О К О Л 
 

София, 07.09.2022 г. 

 

от Обществено обсъждане 

 

на проект на решение заявление с вх. № В-17-88-12 от 30.06.2021 г. за 

одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК – Златни пясъци“ 

ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със 

заявление с вх. № В-17-88-1003 от 04.07.2022 г. и заявление с вх. № В-17-88-11 от 

30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и 

канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-88-1005 от 04.07.2022 

г. 

 

Днес, 07.09.2022 г. от 10:10 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 общественото обсъждане присъстваха членовете на Комисията Димитър 

Кочков, Пенка Трендафилова и Юлиян Митев – за главен секретар, съгласно Заповед № 

958 от 31.08.2022 г. (без право на глас).  

На общественото 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 доц. д-р 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 Протокол № 229 от 31.08.2022 г., т. 5, за участие в общественото обсъждане 

на проект на решение относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на 

дейността на „ВиК – Златни пясъци“ ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и 

утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, са 

поканени заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката. 

 

Проектът на решение относно заявление за одобряване на бизнес план за 

развитие на дейността на „ВиК – Златни пясъци“ ООД като ВиК оператор за периода 
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2022-2026 г. и утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и 

канализационни услуги е изготвен от работна група в състав: Ивайло Касчиев, Елена 

Маринова, Силвия Маринова, Ани Вучкова-Гюрова, Николина Томова, Мая 

Кожухарова, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков. 

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 229 от 31.08.2022 г., т. 5, е осигурена 

и възможност за дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype. 

 

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-88-1003/31.08.2022 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 Варна - 

Асоциация по ВиК, Община  Варна, „Водоснабдяване и канализация - Варна“ 

ООД, „ВиК – Златни пясъци“ ООД. 

 

Заявили участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skype 

са: 

• г-жа Доротея Илиева – главен счетоводител на „ВиК – Златни пясъци“ ООД; 

• г-жа Гергана Ташева – организатор стопански дейности във „ВиК – Златни 

пясъци“ ООД.  

 

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 Варна - 

Асоциация по ВиК, Община  Варна и „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД не 

са заявили присъствено участие или дистанционно участие чрез програмата за 

съобщения Skype. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

 Току-що ми беше съобщено, че независимо от поканите, които Комисията за 

енергийно и водно регулиране е изпратила към Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството, „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на 

Република България, синдикални браншови организации, конфедерации и асоциации на 

работодатели, федерации на потребители, Българска стопанска камара, Българска 

национална асоциация „Активни потребители“, други такива организации, както и към 

община Варна и „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД никоя от поканените 

организации не се е отзовала на нашата покана да изпрати свои представители за 

общественото обсъждане. В такъв случай отново се обръщам към Вас, г-жо Илиева. За 

съжаление, няма постъпили към Вас въпроси от евентуални участници, защото такива 

участници няма. Има ли нещо, което бихте желали да допълните към това, което 
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казахте по време на откритото заседание? 

  

 Доротея Илиева – главен счетоводител на „ВиК – Златни пясъци“ ООД: 

Нямаме какво да добавим. Отново изразяваме благодарност към работната 

група. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Колеги, в такъв случай за процедурата съм длъжен да повторя това, което казах 

и на откритото заседание, а именно: насрочвам открито заседание, на което ще се 

вземе окончателно решение по заявлението на „ВиК – Златни пясъци“ ООД като ВиК 

оператор на 30.09.2022 г. С това завърши и това второ за деня заседание. Отново Ви 

благодаря, г-жо Илиева! Желая Ви успешен ден! 

  

 Доротея Илиева – главен счетоводител на „ВиК – Златни пясъци“ ООД: 

 Успешен ден и на Вас! 

  

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

 Благодаря! 

 

Приложение: 

1. Писмо на КЕВР с изх. № В-17-88-1003/31.08.2022 г. - покана до 

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

„ВиК – Златни пясъци“ ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и 

утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. 

 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

  Д. Кочков 

 

.................................................    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  П. Трендафилова 

          ЮЛИЯН МИТЕВ 

       

             (Съгласно Заповед № 958 от 31.08.2022 г.)

   

 
Протоколирал: 

 

 Н. Косев - главен експерт 

 
 

 


