ПРОТОКОЛ
София, 17.10.2018 г.
от Обществено обсъждане
на проект на решение относно заявление с вх. № В-17-43-7 от 06.08.2018 г. за
одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК-Кресна” ЕООД, като
ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-43-6 от 06.08.2018 г. за
утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги
Днес, 17.10.2018 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 Ремзи Осман,
Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на
глас).
На заседанието 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 № 184/11.10.2018 г., т.1, за участие в общественото обсъждане на проект на
решение относно заявление с вх. № В-17-43-7 от 06.08.2018 г. за одобряване на бизнес
план за развитие на дейността на „ВиК-Кресна” ЕООД, като ВиК оператор за периода
2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-43-6 от 06.08.2018 г. за утвърждаване и одобряване
на цени на ВиК услуги 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.
Докладът е изготвен от работна група в състав: Ивайло Касчиев, Елена Маринова,
Хриси Йорданова-Цветанова, Румяна Костова, Лолита Косева, Ани Вучкова-Гюрова,
Христина Попова-Ангелова, Силвия Маринова, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко
Ненков.
С писмо на КЕВР с изх. № В-17-43-7/11.10.2018 г. като заинтересовани лица са
поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман
на Република България, Национален браншови 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 Кресна, Общински съвет – Кресна,
Асоциация по ВиК – Благоевград, които не изпращат свои представители.
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

На общественото обсъждане присъстваха:
• г-н Йордан Лазаров – управител на „ВиК-Кресна” ЕООД;
• г-н Иван Спасов – главен счетоводител на „ВиК-Кресна” ЕООД.
Общественото обсъждане не се отразяваше от представители на средствата за
масова информация.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Въпреки че Комисията, както е предвидено, е поканила представители на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на Омбудсмана на
Република България, на браншови синдикати, федерации, на организации на
работодатели, както и представители на местната власт - в лицето на кмета и на
председателя на Общинския съвет и Асоциацията по ВиК – Благоевград, тук са
представителите единствено на заявителя „ВиК Кресна“ ЕООД. За протокола искам да
съобщя, че това са г-н Йордан Лазаров, който е управител и г-н Иван Спасов, който е
главен счетоводител в дружеството. Няма изказвания и участие на други лица, които да
поставят въпроси на които представителите на „ВиК Кресна“ ЕООД и евентуално на
работната група да вземат отношение. Все пак давам думата на представителите на „ВиК
Кресна“ ЕООД. Желаете ли нещо допълнително да кажете или считате, че въпросът е
изчерпан с казаното от Вас в рамките на предшестващото открито заседание?
Йордан Лазаров – управител на „ВиК Кресна“ ЕООД, гр. Кресна:
Няма какво допълнително още да кажем, но ако има някакви въпроси, нещо, което
остава неясно на Комисията – готови сме да отговаряме.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Тъй като общественото обсъждане е посветено изцяло на проекта на решение
относно заявленията Ви от 06.08.2018 г. за одобряване на бизнес плана за развитие на
дейността на „ВиК-Кресна” ЕООД, като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и
заявление от същата дата за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услугите,
работната група, която е работила по проекта на решение е в същия състав, но въпреки
това я изчитам за протокола. Това са: Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Хриси
Йорданова-Цветанова, Румяна Костова, Лолита Косева, Ани Вучкова-Гюрова, Христина
Попова-Ангелова, Силвия Маринова, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков.
Обръщам се към работната група. Имате ли Вие нещо, което считате, че трябва да бъде
отразено по време на общественото обсъждане.
И. Касчиев:
Не.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Колеги, от Вас има ли изказвания, или въпроси към заявителя? Не виждам. В такъв
случай преди да закрия общественото обсъждане искам отново да отбележа, че закритото
заседание на което Комисията ще се произнесе с решение, ще се проведе на 07.11.2018 г.
След това ще бъдете своевременно информирани.
След като установи, че няма други изказвания, доц. д-р Иван Н. Иванов благодари
още веднъж на присъстващите и закри общественото обсъждане, като напомни за 14дневния срок, в който могат да се представят в Комисията предложения по разглеждания
проект на решение.
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На 07.11.2018 г. от 10:00 ч. ще се проведе закритото заседание за приемане на
решение относно заявление с вх. № В-17-43-7 от 06.08.2018 г. за одобряване на бизнес
план за развитие на дейността на „ВиК-Кресна” ЕООД, като ВиК оператор за периода
2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-43-6 от 06.08.2018 г. за утвърждаване и одобряване
на цени на ВиК услуги.
Приложение:
1. Писмо на КЕВР с изх. № В-17-43-7/11.10. 2018 г. до заинтересованите лица.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
(Р. Осман)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Д. Кочков)
.................................................
(П. Трендафилова)
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА
Протоколирал:
(Н. Косев - главен експерт)
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