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П Р О Т О К О Л 
 

София, 11.11.2022 г. 

 

от Обществено обсъждане 

 

на проект на решение относно заявление с вх. № В-17-92-8 от 01.07.2021 г. за 

одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „АЦК” ООД като ВиК 

оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-

17-92-1003 от 27.04.2022 г. и с вх. № В-17-92-1006 от 06.10.2022 г., и заявление с вх. 

№ В-17-92-9 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на 

водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-

92-1004 от 27.04.2022 г. и с вх. № В-17-92-1007 от 06.10.2022 г. 

 

Днес, 11.11.2022 г. от 10:16 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 и Пенка Трендафилова, и Росица Тоткова – главен секретар (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 № 298 от 04.11.2022 г., т. 2, за участие в общественото обсъждане 

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

дейността на „АЦК” 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 „АЦК” ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. 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 и Ненко Ненков.  

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 298 от 04.11.2022 г., т. 2, е осигурена 

и възможност за дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype. 

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-92-8/04.11.2022 г. като заинтересовани лица са 

поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 
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„Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, Национален 

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

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

Съюз 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 Добрич 

- Асоциация по ВиК, Община Балчик и „АЦК” ООД. 

Заявил участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skype 

е: 

 г-жа Гинка Бухчева - главен секретар на Областна администрация Добрич - 

Асоциация по ВиК. 

 

Заявил присъствено участие в общественото обсъждане е: 

 г-н Иван Атанасов – управител на „АЦК“ 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, Съюз 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“, Община Балчик не изпращат свои представители и не 

са заявили дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype. 

 

И. Н. Иванов: 

Комисията за енергийно и водно регулиране в съответствие с процедурата за 

провеждане на общественото обсъждане покани близо 20 заинтересовани лица, 

юридически, като се започне от Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството и се стигне до Община Балчик и областната администрация на 

Добрич, а именно Асоциацията по ВиК, която е към нея. От всички поканени се 

отзова именно Асоциацията по ВиК Добрич, като главният секретар на Асоциацията, 

г-жа Гинка Бухчева, ще се включи по канала за комуникация Skype. Моля, връзка с г-

жа Бухчева. 

 

Служител от КЕВР потърси г-жа Гинка Бухчева - главен секретар на АВиК- 

Добрич за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  
 

И. Н. Иванов: 

Добър ден. С кого разговарям? При мен е записано, че г-жа Бухчева ще изрази 

становище по изготвения проект на решение от работната група на КЕВР по повод 

заявлението за одобряване на бизнес план и за утвърждаване на цени на 

водоснабдителни и канализационни услуги на „АЦК“ ООД. Чувате ли ме? Това 

мълчание не ми харесва. 
 

Гинка Бухчева - главен секретар на главен секретар на Областна 

администрация Добрич - Асоциация по ВиК: 

Добър ден, господа. 
 

И. Н. Иванов: 



 

3 
 

[TLP-WHITE] 

Ниво 0 
 

Госпожо Бухчева, чувате ли ме? 

 

Гинка Бухчева - главен секретар на главен секретар на Областна 

администрация Добрич - Асоциация по ВиК: 

Здравейте, господа. 

 

И. Н. Иванов: 

Здравейте. Госпожи и господа, защото г-жа Трендафилова е комисар именно в 

специализиран състав „Водоснабдяване и канализация“. И така, г-жо Бухчева, моля 

Ви да изразите становището на АВиК- Добрич относно проекта на решение, който се 

предлага за утвърждаване от КЕВР и разработен от работната група на Комисията. 

Слушаме Ви. 

……………………… 

И. Н. Иванов: 

Чувате ли ни? Това се повтаря почти ежеседмично. 

……………………… 

И. Н. Иванов: 

Ние не можем повече да чакаме, но аз ще оповестя, че… 

 

Гинка Бухчева - главен секретар на главен секретар на Областна 

администрация Добрич - Асоциация по ВиК: 

Ами, ние се запознахме с… 

 

И. Н. Иванов: 

Да, чуваме Ви сега, продължете. 

 

Гинка Бухчева - главен секретар на главен секретар на Областна 

администрация Добрич - Асоциация по ВиК: 

… предвид, че обслужват… Ало, да… 

 

И. Н. Иванов: 

Продължете, да, слушаме Ви… Може ли да съобщите дали имате забележки 

към проекта на решение? 

……………………… 

Гинка Бухчева - главен секретар на главен секретар на Областна 

администрация Добрич - Асоциация по ВиК: 

Запознахме се с бизнес плана на колегите и предвид, че обслужват само 

курортния комплекс, намираме цената за нормална. Намираме, че са спазени 

реквизитите. 

 

И. Н. Иванов: 

Нямате забележки, така ли да разбирам, г-жо Бухчева? 

 

Гинка Бухчева - главен секретар на главен секретар на Областна 

администрация Добрич - Асоциация по ВиК: 

Да. 

 

И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, благодаря за изразеното становище. Вие, разбира се, изразявате 

становището на Асоциацията по ВиК – Добрич. Нали така? 

 

Гинка Бухчева - главен секретар на главен секретар на Областна 

администрация Добрич - Асоциация по ВиК: 

Да. 
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И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, благодаря за участието и Ви желая успешен ден. 

 

Гинка Бухчева - главен секретар на главен секретар на Областна 

администрация Добрич - Асоциация по ВиК: 

На Вас също хубав ден. 

 

И. Н. Иванов: 

Благодаря. Г-н Атанасов, ако желаете, заповядайте, имате възможност. 

 

Иван Атанасов – управител на „АЦК“ ООД: 

Само бих искал да кажа, че от кмета на Балчик бях информиран, че те също 

изразяват положително становище. Може би  писмото още не е пристигнало при Вас. 

 

И. Н. Иванов: 

Да, благодаря Ви. Ние ще го приложим към документацията по Вашето 

заявление. Колеги, ако няма от Вас въпроси към г-н Атанасов? Не виждам. Тогава, 

първо, обявявам, че 14-дневен е срокът след днешното обществено обсъждане, в 

който всички заинтересовани лица, независимо дали присъствено, дали по Skype са 

участвали, или изобщо не са взели участие в днешното обществено обсъждане, имат 

право да депозират в Комисията своето писмено становище, което ще бъде разгледано 

от работната група на КЕВР. И второ, насрочвам, длъжен съм да го повторя, поради 

това че това е друго заседание, насрочвам закрито заседание, на което Комисията ще 

се произнесе с решение по заявлението на „АЦК“ ООД, за 30.11.2022 г. 

Г-н Атанасов, благодаря Ви за участието и Ви желая успешен ден. 

 

Иван Атанасов – управител на „АЦК“ ООД: 

И на Вас успешна работа. Бъдете здрави. 

 

И. Н. Иванов: 

Благодаря. И Вие бъдете здрав. 

 

Приложение: 
1. Писмо на КЕВР с изх. № В-17-92-8/04.11.2022 г. - покана до заинтересованите 

лица относно одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „АЦК“ ООД 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 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

РОСИЦА ТОТКОВА 
 

 

Протоколирал: 

 А. Фикова - главен експерт 


