
 

София 1000, бул. „Кн. Ал. Дондуков“ № 8-10 
тел.: (02) 988 87 30; факс: (02) 988 87 82 

www.dker.bg, dker@dker.bg 

 

[TLP-WHITE] 

Ниво 0 

  

 

П Р О Т О К О Л 
 

София, 09.05.2022 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

на проект на решение относно заявление с вх. № В-17-39-12 от 30.06.2021 г. 

за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К” ООД, гр. 

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

заявления с вх. № В-17-39-19 от 15.11.2021 г. и с вх. № В-17-39-5 от 08.03.2022 г. и 

заявление с вх. № В-17-39-13 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени 

на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-39-18 от 15.11.2021 г. и с вх. № 

В-17-39-4 от 08.03.2022 г. 

 

Днес, 09.05.2022 г. от 11:30 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 Станислав 

Тодоров. 
 

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Димитър Кочков, Пенка 

Трендафилова и Юлиян Митев - за главен секретар (без право на глас), съгласно 

Заповед №388/27.04.2022 г. 

 

На заседанието присъстваха И. Касчиев  –  гл. директор на гл. дирекция 

„Водоснабдителни и канализационни услуги“ и експерти на КЕВР. 

 

Общественото обсъждане беше излъчено в реално време чрез интернет 

страницата на Комисията.  

 

Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, съгласно решение на 

КЕВР по Протокол № 110/29.04.2021 г., т. 2, за участие в общественото обсъждане на 

проект на решение относно проект на решение относно заявление с вх. № В-17-39-12 от 

30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К” ООД, 

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

заявления с вх. № В-17-39-19 от 15.11.2021 г. и с вх. № В-17-39-5 от 08.03.2022 г. и 

заявление с вх. № В-17-39-13 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на 

ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-39-18 от 15.11.2021 г. и с вх. № В-17-

39-4 от 08.03.2022 г., са поканени заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от 

Закона за енергетиката. 

 

Проектът на решение за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на 

„В и К” ООД, гр. Габрово като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. е изготвен от 

работна група в състав: Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Силвия Маринова, Лолита 
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Косева, Стефан Якимов, Мая Кожухарова, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко 

Ненков. 

 

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 110 от 29.04.2022 г., т. 2, е осигурена 

и възможност за дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype. 

 

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-39-19/29.04.2022 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, 

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 Габрово 

- Асоциация по ВиК, „ВиК“ ООД, гр. Габрово, „ВиК“ АД, гр. Ловеч..   

 

На общественото обсъждане присъстваха:  

 г-н Владимир Василев – управител на „ВиК“ ООД, гр. Габрово; 

 г-жа Румяна Митева – главен счетоводител на „ВиК“ ООД, гр. Габрово. 

 

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“, Областна администрация Габрово - Асоциация по ВиК 

и „ВиК“ АД, гр. Ловеч не са заявили присъствено участие или дистанционно участие 

чрез програмата за съобщения Skype. 

 

Станислав Тодоров: 

Поканата към заинтересованите страни е направена на уеб сайта на КЕВР, също 

така сме отправили и нарочни покани към 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“, 

Областна администрация Габрово - Асоциация по ВиК, „ВиК“ ООД, гр. Габрово, 

„ВиК“ АД, гр. Ловеч. Заявление за участие разбираме, че към този момент са 

направили само г-н Василев и г-жа Митева, съответно управител и главен счетоводител 
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на „ВиК“ ООД, гр. Габрово. Също така е постъпило писмено становище от Омбудсмана 

на Република България. Г-н Василев, искате ли да вземете отношение е рамките на това 

обществено обсъждане? 

 

Владимир Василев – управител на „ВиК“ ООД, гр. Габрово: 

Г- Председател, госпожи и господа членове на Комисията и на работната група, 

бизнес планът на дружеството „ВиК“ ООД, гр. Габрово за периода 2022-2026 г. е 

разработен съгласно действащата нормативна уредба и отразява основно договора на 

дружеството с Асоциацията по ВиК и корекция в основните ценообразуващи елементи 

спрямо базовата година. Отразява обективното състояние на дружеството. По така 

изготвения доклад на работната група и проекта на решение „ВиК“ ООД, гр. Габрово 

няма забележки или възражения.  

 

Станислав Тодоров: 

Колеги от Комисията, искате ли да изразите становище? Колеги от работната 

група, искате ли да изразите становище по така направеното изявление? Няма. В такъв 

случай давам 14 дни от днешна дата за предоставяне на писмени становища по този 

проект и насрочвам следващото закрито заседание за 31.05.2022 г. С това изчерпваме 

дневния ред на днешното обществено обсъждане. Закривам заседанието! Пожелавам 

Ви приятна седмица! 

 

 Приложение: 

1. Писмо на КЕВР с изх. № В-17-39-19/29.04.2022 г. - покана до 

заинтересованите лица относно проект на решение за одобряване на бизнес план за 

развитие на дейността на „В и К” ООД, гр. Габрово, като ВиК оператор за периода 

2022-2026 г., и утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:     
     

 

.................................................    СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ       

 Д. Кочков 

 

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

 П. Трендафилова 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  

                                                                                          ЮЛИЯН МИТЕВ 

 

  (Съгласно Заповед  № 388 от 27.04.2022 г.) 

 

     
Протоколирал: 

 Н. Косев - главен експерт 


