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П Р О Т О К О Л 
 

София, 30.05.2018 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

на проект на решение относно заявление с вх. № В-17-21-11 от 22.12.2017 г. за 

одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и 

канализация - Видин” ЕООД, гр. Видин като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и 

заявление с вх. № В-17-21-11 от 28.12.2017 г. за утвърждаване и одобряване на цени 

на ВиК услуги, допълнено с вх. № В-17-21-11 от 08.01.2018 г.   

 

 

Днес, 30.05.2018 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 Светла Тодорова, Ремзи 

Осман и Пенка Трендафилова, и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

 

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

дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“ и експерти на КЕВР. 

 

Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, съгласно решение на КЕВР 

по протокол № 84/22.05.2018, т.3, за участие в общественото обсъждане на проект на 

решение относно заявление с вх. № В-17-21-11 от 22.12.2017 г. за одобряване на бизнес 

план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, гр. 

Видин като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-21-11 от 

28.12.2017 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, допълнено с вх. № В-

17-21-11 от 08.01.2018 г., са поканени заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от 

Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, енергийни 

предприятия, клиенти и организации на потребители. 

 

Проектът на решение е изготвен от работна група в състав: Ивайло Касчиев, Елена 

Маринова, Хриси Йорданова, Румяна Костова, Лолита Косева, Ани Гюрова, Христина 

Ангелова, Силвия Маринова, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков.  

 

С писмо на КЕВР с изх.  № В-17-21-11/22.05.2018 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, 

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 
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национална асоциация Активни потребители, Комисия за защита на потребителите, 

Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация Видин - Асоциация по 

ВиК – Видин и „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД. 

На общественото обсъждане присъстваха: 

 г-жа Яна Младенова – старши експерт в Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството; 

 г-жа Боряна Джунева – главен експерт към Омбудсман на Република България; 

 г-н Красимир Богоев – заместник-председател на Национален браншов 

синдикат „Водоснабдител” – КНСБ; 

 г-н Огнян Димов – заместник-председател на Федерация „Строителство, 

индустрия и водоснабдаване” – КТ „Подкрепа”; 

 г-жа Албена Георгиева – Областен управител на област Видин; 

 г-жа Цветанка Браткова – главен секретар на Асоциация по ВиК – Видин; 

 г-н Георги Владов – управител на „Водоснабдяване и канализация – Видин“ 

ЕООД; 

 г-жа Галина Енчева – главен счетоводител на „Водоснабдяване и канализация 

– Видин“ ЕООД. 

 

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“ и не изпращат свои представители. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Г-жа Яна Младенова, старши експерт в Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, е заявила, че идва да се запознае с провежданото обществено 

обсъждане и въпросите по повдигнатите теми, но не и да вземе думата. Така ли е, г-жо 

Младенова? 

 

Я. Младенова – Министерство на регионалното развитие и благоустройството: 

Да. 

 

Боряна Джунева – Омбудсман на Република България: 

Като представител на Омбудсмана съм тук, за да кажа, че г-жа Манолова отново е 

притеснена от предвиденото увеличение, което касае най-вече потребителите, които 

досега заплащаха вода по цени за гравитачна услуга. След като изслушам становищата на 

присъстващите, предам ги на Омбудсмана на Република България, след допълнителен 

анализ при необходимост ще представим писмено становище пред Комисията в 

предвидения срок. 

 

К. Богоев – Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ: 

Аз няма да бъда много отегчителен. Чухме г-н Владов. Той няма забележки 

относно бизнес плана. Явно добре са стиковани нещата с работната група, макар и след 

година и половина закъснение. Аз обаче имам сериозни притеснения в частта „работни 

заплати“. От анализа, който правим и който видяхме, което има тук за персонала, 

персоналът е сравнително постоянна величина с малко намаление. Предполагам, че това 

ще стане по естествен път в годините на бизнес плана. Но средната работна заплата в края 

на петгодишния бизнес план ще бъде почти изравнена с минималната работна заплата в 

страната. Това сериозно ни безпокои. Преди няколко седмици преговаряхме със Съюза на 

В и К операторите за нов Браншов колективен трудов договор за системата. Анализът, 
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който ни предоставиха самите управители, е стряскащ, да Ви кажа – плашещ, защото 2/3 

от системата са на минимална работна заплата. Даже тук мога да цитирам и г-н Владов, 

ако ми разреши. 

 

Г. Владов – „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД: 

Аз после ще взема думата. 

 

К. Богоев – Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ: 

Добре. Също така с него сме имали разговори... от колко години търси главен 

енергетик и не може да намели. Нямаше даже и едно обаждане. Това нас много ни 

притеснява, макар че с година и половина закъснение би трябвало... Бюджетните прогнози 

на правителството са ясни, ръстът на минималната работна заплата е ясен, цените са ясни, 

средната работна заплата колко трябва да стане. Аз смятам, че ние трябва да си поставим 

цел средната работна заплата за дружеството... хайде, да не гоним енергетиката, но поне 

средната работна заплата за страната да успеем да достигнем през ..., явно няма да стане. 

А иначе какво друго да кажа за бизнес плана? Инвестициите са заложени почти три пъти 

повече от необходимите по договор, събираемостта на „Водоснабдяване и канализация – 

Видин“ ЕООД е доста по-висока от средната за ВиК дружествата, исканото увеличение е 

под социалната поносимост. Това бяха моите опасения. Пожелавам на г-н Владов да 

изпълни бизнес плана и да не търпи санкции за забавянето. 

 

О. Димов – „Строителство, индустрия и водоснабдаване” – КТ „Подкрепа”: 

В началото искам да поздравя новия комисар, г-жа Пенка Трендафилова, и да 

пожелая успешна работа. За първи път се виждаме в Комисията и затова използвам 

случая.  

Относно бизнес плана, Вие го наричате бизнес план, ама за мен е ... май отиваме 

към... едно време имаше петилетни планове. Като гледам с тези 63 указания, които сте 

дали на едно ВиК дружество, където екипът, който ръководи това дружество, е един от 

най-старите, най-знаещите и най-можещите в системата. И 63 пъти да му давате указания 

как се прави бизнес план, за мен това е малко обидно, да Ви кажа. Не знам дали за екипа 

тук не е по-обидно, защото всички колеги се съобразяват с това, което Жоро Владов и 

неговият екип правят. Като гледам, пак ще се върнем на тези петилетни планове, които ги 

правеха едно време. Спускаха някакви хора петилетния план и всички се юркахме да 

работим и го изпълнявахме за 4 г. Сега тук г-н Владов и екипът за 3,5 г. трябва да 

изпълнят петилетния план. И се чудя, при положение че Вие сте му заложили някакви 

инвестиции в размер на 6,5 млн. лв. близо, как този човек (1,5 г. няма цена на водата) ще 

ги изпълни тези инвестиции. Много ми е интересно г-н Владов какво ще каже по този 

повод. Да не говоря, че след 2021 г., ако гледаме състава на дружеството, ще остане 

сигурно един водопроводчик и един каналджия, и една голяма дирекция, която ще дава 

отчети и ще пише становища на КЕВР, защото като гледам цялата кореспонденция, бая си 

разменяте становища. Повече ще се върши писмена работа, отколкото реално работа на 

терен. Оттук нататък незнам как ще се получат тези показатели за доставяне на вода, за 

пречистване, за качество на водата и т.н. Това са моите опасения. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

От участниците в общественото обсъждане досега бяха изказани две абсолютно 

противоположни претенции. От страна на Омбудсмана – да се намали повишението, от 

страна на синдикатите – да се повишат заплатите, които трябва да бъдат отразени в цената 

и съответно цената да бъде повишена. Други икономически механизми няма. Вашето 

становище, г-жо Георгиева? 

 

А. Георгиева – Областен управител на област Видин: 
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Като председател на АВиК – Видин ще кажа само няколко думи, че ние сме 

поставили акцент върху най-важните критерии, а именно – осигуряване на високо 

качество на питейната вода, намаляване на общите загуби на водата, разширяване 

степента на покритие, с канализационни услуги и инвестиции в публичните активи. А 

това ще се постигне с единно мнение.. мога да кажа, че на територията на нашата област 

бизнес планът е категорично одобрен, с 81,95%. Бизнес планът бе подложен на много 

широко обществено обсъждане във всички общини на територията на област Видин. Г-н 

Владов се включи много активно, г-жа Браткова също, в обществените обсъждания по 

общините, в дискусиите. В рамките на няколко месеца считам, че всички бяха запознати с 

това какво предстои като инвестиции в периода. Благодаря за предоставената възможност. 

 

Ц. Браткова – главен секретар на Асоциация по ВиК – Видин: 

Ще кажа само две изречения, че за нас бизнес планът, разглеждането и 

обсъждането на бизнес плана беше процес. Ние намерихме един добър и работещ диалог с 

управителя на дружеството, с екипа на дружеството. Мисля, че нямаме рязко разминаване 

в мненията. Отдаваме достатъчно внимание на това, че им предстои голям проект на 

дружеството и смятаме, че е абсолютно задължително одобрението на бизнес плана. Още 

повече че изпълнението на проекта е изключително важно. Това, което ще бъде 

реконструирано за община Видин и за гражданите, предстои откриване и на новата 

пречиствателна станция, вървят нещата. Дружеството се труди, макар и с недостатъчно 

добър капацитет (наистина им липсват хора, на нас също ни липсват), но аз им благодаря 

и за отговорността, която поеха, и за екипите, които направиха, защото на терен долу е 

доста трудно да се работи както чисто технически, така и да застанете пред постоянните 

комисии на общинските съвети, да обяснявате защо е необходимо това повишение и как 

могат да се случат всички тези добри неща в сферата на ВиК без това плавно, поетапно 

качване на цената. Разбира се, много си говорим за пестенето, много си говорим за 

солидарността при управление на този ресурс. Благодарим на ВиК и се надяваме да 

продължим да работим така активно и в една посока, както сме го правили досега. 

 

Г. Владов – „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД: 

Ще започна по реда на изказванията. Те си имат и своята логика. Първо, 

становището на Омбудсмана на Р България за притеснението от увеличението на цената 

на водата, Вие сам казахте, което е в противоречие с останалото. Затова мисля да отговоря 

едновременно на синдикатите и на Омбудсмана на Републиката.  

Да, наистина, ние добре работихме с колектива, който отговаряше тук за 

направените корекции. От КНСБ наистина се учудват, че в края на краищата сме се 

стиковали след толкова много забележки. Дали е обидно, дали не, това е отделна тема. Не 

се изказвам, защото според мен това е вече приключена тема, защото имаме Указания, 

имаме Наредби, някой ги е приел, ние трябва да ги спазваме. Да, наистина, мъчихме се до 

последно да можем да направим някакъв завой нанякъде, оказа се, че нормативно самички 

не можем да се борим срещу толкова много документи. Приехме нещата такива, каквито 

са по изискванията. От тази гледна точка цената на водата, мога да кажа, че това 

увеличение, за което се притеснява г-жа Омбудсманът на Републиката, тя се притеснява 

може би наистина от гравитачната цена на водата, която ще претърпи по-голям скок. Тук 

как и защо, и по какъв начин това нещо се случва в страната, е отделен въпрос. Искам да 

кажа, че като цяло цената на водата (при нас 85% е помпажна) увеличението е малко. 

Малко е 10 ст. След 3 г. неувеличение на цената на водата, след два пъти увеличение на 

минималната заплата в страната през тези 3 г., ние вече стигнахме 180 човека персонал да 

работи на минимална заплата. Аз и друг път съм го казвал тук и пак трябва да го кажа, 

защото знам как веднага с това нещо насочвам мнението някой да каже – ами съкратете 

персонала. Аз ще кажа, че 1992 г. (сигурно го казвам за пети път, може би Вие не сте били 

тогава в тези дебати) ние инкасирахме населението на 6 месеца. Нормативно така беше. 
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Имахме по-малко съоръжения. Предприятието тогава го взех с 315 човека персонал. Сега 

го инкасираме всеки месец, с много повече съоръжения и сме 280 човека. През годините 

постоянно сме се мъчили да пренасочим персонала, да оптимизираме състава и т.н. 

Въпреки всичко в момента 180 човека са на минимална заплата. Ние трябваше да покрием 

тези разходи по минималните заплати през тези 3 години, затова сега се оказваме според 

мен с малко увеличение на цената на водата, недостатъчно. Ние тепърва има да 

компенсираме това, което сме спестявали, ще го кажа направо – от инвестиции, за да 

можем да осигурим тези минимални заплати и да изпълним решенията на МС. В 

понеделник (болен-неболен, както казаха) подписах четири молби за напускане. Казвал 

съм го и друг път. Когато подписвам молба за напускане на персонал, когато някой ми 

пише, че няма да живее 1 г., защото отива в София, Англия или еди-къде си, не ми е 

приятно. Това  е много тежка ситуация. Месечно по 6, по 7, по 8 човека се отказват да 

ползват вода. Четири молби за напускане в един ден не бях подписвал. Неимоверни 

усилия правим да задържим персонала. Мога да кажа, че „Водоснабдяване и канализация 

– Видин“ ЕООД е от средните и малки предприятия, не знам има ли друго предприятие с 

8-9 ВиК инженера. Наистина правя фокуси, за да мога да ги задържа на работа. Но не е 

това цената, защото в бизнес плана има много високи цели, много задачи за изпълнение. 

Може би е трябвало да се преструктурират малко. Да инвестираш в персонал е също 

инвестиция. Ние някак си се притесняваме да кажем на обществото, защото ето, 

Обмудсманът ще каже – вдигате цената на водата, защото ще вдигате заплати. Трябва да 

се разбере, че тези цели, тези мащабни проекти, които ние трябва да изпълним, се 

изпълняват от хора. Какво като задържим цената, примерно, или я намалим? След четири 

години аз ще се пенсионирам. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Ще останете без персонал. 

 

Г. Владов – „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД: 

Да, то няма да има кой да работи. Ще Ви дам един съвсем... понеже е дискусия, за 

да се знаят, защото може би от София не изглеждат така нещата, от някои институции. Не 

е за хвалба, но поради грешка, некомпетентност, неквалификация на персонал, от което 

вече патим, държахме три села 5 дни без вода. Не заради нещо друго. И това е бъдещето, 

ако не направим някакви корекции, може би в следващия подход при правене на бизнес 

плановете, при следващите структурирания елементите в цената на водата и т.н. Прави са 

синдикатите. Аз ги подкрепям. Да, ние сме водили дебати и в браншовия договор, и в най-

различни такива дискусии. Трябва да се мисли и за хората, трябва да се намери баланс. 

Много пръти съм казвал и ето, понеже сега говорят за петгодишен план, с този бизнес 

план, какво да Ви кажа... стана много лесно на управителите. Аз нямам върху какво да 

мисля, тук е написано всичко. А преди имаше какво да мисля. Можех да кажа – тази 

година няма да подменяме водопроводи, ще инвестираме в помпи. Другата година ще 

инвестираме в персонал, защото изоставаме със заплатите. Сега я нямам тази свобода. А 

би било добре да имаме по-голяма гъвкавост. Да ги имаме целите, задачите, а как ще ги 

изпълним – да имаме по-голяма свобода. Това е, г-н Председател. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Владов, за изказването, което наистина крие в себе си много 

смисъл и се надявам, че г-жа Джунева ще предаде мнението на ръководството на 

„Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД на г-жа Манолова. Вашето изказване 

много ми напомня на изказването на ръководителя на едно общинско ВиК дружество, в 

Брацигово. По същия начин кметът и шефът на Общинския съвет на Брацигово 

подкрепиха ВиК дружеството, по същия начин виждам и тук областната управа подкрепя 

дружеството. Не зная дали не е добре в един бъдещ момент ВиК операторите да проведат 
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една среща с г-жа Манолова, за да обяснят всички тези проблеми, защото иначе се остава 

с впечатление, че за сметка на хората се увеличават неправомерно цените на водата. Имам 

само един въпрос към Вас. 

 

Р. Осман: 

Хубаво е председателят накрая да се изкаже. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Да, но това не пречи и сега да взема думата. Г-н Владов, кои са общините, в които е 

гравитачен принципът на водоснабдяване? 

 

Г. Владов – „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД: 

15% от обема на водата е гравитачна и това са основно общините Белоградчик, 

Димово и Чупрене. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Да, така и предполагах, които са в полите на Стара планина. Защото наистина знам 

за тях какво е увеличението, иначе е 10 ст. за останалите (от 2,10 лв. на 2,20 лв.) 

 

Г. Владов – „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД: 

Само да кажа, че в обсъждането на бизнес плана и в дискусиите, които направихме 

в общините, имаше и общини, в които помпажната вода с 10 ст., те също се въздържаха. 

Не всички, които са с малкото увеличение, на практика бяха „за“. Имаше и „въздържали 

се“. Но общини като Кула, Видин, Ново село и други такива общини приеха това, което аз 

казах, че трябва да запазим хората. Предстои ни правенето на два големи проекта (казаха 

го от Областната управа) по тези прединвестиционни проучвания, трябва да сменим 

главния водопровод на Видин, да завършим един колектор, който не успяхме във Водния 

цикъл. Всичко това трябва да съфинансира, това е немислимо без бизнес план. Никоя 

институция финансова няма да погледне сериозно на едно търговско дружество, което 

няма бизнес план за развитие в следващата година. Тоест ние обричаме така и така 

обречения регион. Аз мисля, че по отношение на ВиК, тук ще кажа и за Видин, и Монтана 

и за Враца, ние не сме обречен регион. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Към работната група, аз и преди малко зададох въпроса: Има ли нещо, което да 

допълните и съобщите като нови факти и обстоятелства, или да вземете отношение по 

изказаните становища от участниците в общественото обсъждане? 

 

И. Касчиев: 

Не. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Включително и отношение? 

 

И. Касчиев: 

Не. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Колеги, обръщам се към Вас. Заповядайте, г-н Осман, имате думата. 

 

Р. Осман: 
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Аз също ще се обърна към представителя на Омбудсмана. Наистина веднъж 

завинаги трябва да се разбере, че единната цена е приета от Парламента в Закона, от 2015 

г., подкрепен от всички парламентарни групи. По този въпрос не бива да се шуми. 

Популизмът, който определени среди, включително определени политически сили... 

подкрепили са законопроекта, той е вече част от законодателството, в следващия момент 

реагират. Това е факт. От друга страна, имаше коментари непременно цените да са по-

ниски. Районът не е обречен. Аз се занимавах малко с регионална политика. Иска време, 

след моста, с магистралата, ще видите – районът не е обречен. Областният управител най-

добре знае. Въпросът е голямата инфраструктура да стигне до Ботевград. Аз също ще 

направя коментар. От едната страна Омбудсманът иска по-ниски цени, синдикатите 

абсолютно са прави. Наистина, когато получава 2 хил. евро в Холандия един строител, как 

ще работи за 600 лв.? Ние не казваме, че може да получи 2 хил. евро в България, днес. 

Дай, Боже, и това време да дойде скоро. Но това е фактът. Аз очаквам от Омбудсмана, 

добре я познавам, тя е опитен юрист, очаквам да получим подкрепа за тази дейност. Това 

е факт. Не бива постоянно да говорим срещу действащото законодателство. Има си ред в 

държавата. Правилата или се спазват, аз съм юрист, или не се спазват. Тук идвам към 

Вашия въпрос. През деветдесетте години бях за малко синдикалист, в началото на 

деветдесетте години. Вие казахте, че 60 пъти е имало указания за бизнес плана. Ако 

трябва, ще има и 200 пъти. Вижте, Правилата затова са Правила. Те са за всички и ще 

бъдат спазвани. Един пример ще Ви дам. Всички протести на Прокуратурата по искане на 

Омбудсмана в съда на първа инстанция падат. Нали имаше голям шум в медийното 

пространство – от Добрич до Кюстендил, така ли беше, професоре? 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Така е, Ямбол, Кърджали... 

 

Р. Осман: 

Защото спазваме законите. Моето задължение е да следя дали се спазват правилата. 

Те са за спазване. Може да не се харесват на тези, които разработват бизнес плана. Точно 

това говорехме с колегата. Аз съм убеден, че в края на тези бизнес планове, следващият 

път от всички асоциации, от всички кметове на общини, всички, които участват, ще бъдат 

осъзнати, че това е нещо много сериозно и навреме ще вземат мерки. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

И полезно. 

 

Р. Осман: 

Ние имахме протестни писма от кметове на общини, членове на асоциации, 

включително от моят роден край, които не са участвали в работата на Асоциацията по 

време на обсъждане, а обвиняваха КЕВР, че тоталитарно приемала решения за цени. А 

реално не е участвал кметът и не знае, че 65% (65 ли бяха общините в местната власт).. 

там, вика, 51% държавата има, ние 49%. Той бърка с местния оператор, с ВиК. Тоест има е 

такива случаи. Аз не се притеснявам от многото дадени указания. По-важното е да 

осъзнаем, че има един друг проблем. Включително включва и Видин. Аз съм го казвал и 

на други места. Не е възможно да бъдат съкратени на някои места служители, заради 

големия брой населени места, където малко хора живеят. Те имат правото да получат тази 

услуга. Няма как да не предоставят тази услуга. А дължината на ... не знам колко е 

дължината на водопреносната мрежа… 

 

Г. Владов – „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД: 

1860 км. водопроводи. 
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Р. Осман: 

Като имаме по-малки населени места, може да са 10 къщи, може да са 20 къщи, 

особено в планинските райони това е много голям проблем. И докато се стигне до тези 15 

къщи, той с автомобил пътува 1 час. Има ги, аз съм свидетел, говорили сме с г-н Касчиев. 

Стремейки се този състав максимално да се свие в разумни граници, в същия момент не е 

възможно с малко хора да бъде предоставена тази услуга. Този проблем, надявам се, в 

близко бъдеще ще бъде разрешен. 

Приключвайки, пак казвам – Правилата са за спазване. Не бива да приемаме, че 

така затрудняваме работата на тези, които подготвят бизнес плановете. Аз не се 

притеснявам. Нека да има протести от Прокуратурата, да следят. Нека Омбудсманът да 

повдига въпроси, но очаквам от Омбудсмана вече да каже, че масово падат протести на 

Прокуратурата по искане на Омбудсмана. Нека да защити и служителите Омбудсманът, 

защото секторът наистина ще остане без специалисти. 

 

 

От страна на членовете на Комисията нямаше други изказвания. 

 

След като установи, че няма други изказвания, доц. д-р Иван Н. Иванов благодари 

още веднъж на присъстващите и закри в 10:40 ч. общественото обсъждане, като напомни 

за 14-дневния срок, в който могат да се представят в Комисията предложения по 

разглеждания проект на решение. 

На 21.06.2018 г. ще се проведе закритото заседание за вземане на решение относно 

одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация – 

Видин“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и утвърждаване и одобряване 

на цени на ВиК услуги. 

 

 

Приложение:  

1. Писмо на КЕВР с изх. № В-17-21-11/22.05.2018 г. 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

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

  (Р. Осман) 

 

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

 (П. Трендафилова) 

 

        ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  

          Р. ТОТКОВА 

 

Протоколирал: 

 

 

 (А. Фикова - главен експерт) 


