ПРОТОКОЛ
София, 17.04.2019 г.
от Обществено обсъждане
проект на решение относно заявление с вх. № В-17-49-9 от 08.07.2016 г. за
одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Паничище” ЕООД, гр.
Сапарева баня като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със
заявление с вх. № В-17-49-5 от 13.12.2018 г., и заявление с вх. № В-17-49-8 от
04.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със
заявление с вх. № В-17-49-6 от 13.12.2018 г.
Днес, 17.04.2019 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 заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова 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“, С. Димова – началник на отдел
"Цени и бизнес планове-водоснабдителни и канализационни услуги" и експерти на КЕВР.
Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, съгласно решение на КЕВР
по протокол № 60/10.04.2019 г., т. 1, за участие в общественото обсъждане на проект на
решение относно заявление с вх. № В-17-49-9 от 08.07.2016 г. за одобряване на бизнес
план за развитие на дейността на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня като ВиК
оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-49-5
от 13.12.2018 г., и заявление с вх. № В-17-49-8 от 04.07.2016 г. за утвърждаване и
одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-49-6 от
13.12.2018 г., са поканени заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за
енергетиката - държавни органи, браншови организации, асоциация по ВиК, общини, ВиК
оператори, клиенти и организации на потребители.
Проектът на решение е изготвен от работна група в състав: Ивайло Касчиев, Елена
Маринова, Силвия Димова, Василена Иванова, Хриси Йорданова, Румяна Костова, Лолита
Косева, Ани Гюрова, Силвия Маринова, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков.
С писмо на КЕВР с изх. № В-17-49-9/10.04.2019 г. като заинтересовани лица са
поканени 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 търговскоСофия – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

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
Кюстендил - Асоциация по ВиК и Община Сапарева баня.
На общественото обсъждане присъстваха:
 г-н Евгени Янев – заместник-председател на Национален браншов синдикат
„Водоснабдител” – КНСБ;
 г-н Петър Василев – управител на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня.
Омбудсман на Република България, 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
национална асоциация Активни потребители, Комисия за защита на потребителите,
Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация Кюстендил - Асоциация по ВиК
и Община Сапарева баня не изпращат свои представители.
Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри общественото обсъждане и даде
думата за изказвания.
Е. Янев – Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ:
Уважаеми г-н Председател, уважаеми представители на КЕВР, дами и господа,
Синдикат „Водоснабдител” подкрепя проекторешението на Комисията за одобряване на
бизнес плана на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня и съответно увеличението на
цената на водата, което е направено от представители на дружеството. Ясно е, че предвид
високите изисквания (и е нормално да има такива към качеството на водата, особено
предвид и региона, който е там, става дума за курорт все пак), нормално е да има
инвестиции. Те ... една от причините и е нормално, естествено следствие да събират
средства за това, а именно - увеличението на цените. В същото време наред с
инвестициите обаче става дума и за мотивиране на работещите в дружеството. При
сегашните им брутни заплати в размер на 726 лв. средно, говорим за работещи на
минималните работни заплати, т.е. доходите на работещите са от минималната работна
заплата за страната. Ясно е, че това е несправедливо, най-малкото казано. И тъй като
основен приходоизточник на дружеството по линия на ВиК дейностите е именно цената
на водните услуги, е нормално да подкрепим, съответно да апелираме за приемане на
проекторешението на Комисията. Благодаря.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-н Янев. Работната група, г-н Касчиев? Нямате нищо, което да
добавите. Колеги от Комисията, Вие имате ли изказвания и въпроси? Не виждам.
Обръщам се към Вас, г-н Василев. Вие имате ли нещо да добавите, макар че Вие изразихте
своето становище по време на откритото заседание, но имате ли...? Нямате. В такъв
случай, отново искам да повторя, че закритото заседание, на което Комисията ще приеме
решение по Вашето заявление за бизнес плана и за утвърждаване на цени, ще се проведе
на 15.05.2019 г. от 10:00 ч. Срокът е съобразен с обстоятелството, че след провеждане на
обществено обсъждане има 14-дневен срок за подаване на становища към КЕВР, които ще
бъдат разгледани и отразени от работната група в мотивите към окончателното решение,
което Комисията ще приеме. Благодаря Ви за участието.
След като установи, че няма други изказвания, доц. д-р Иван Н. Иванов благодари
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още веднъж на присъстващите и закри в 10:15 ч. общественото обсъждане, като напомни
за 14-дневния срок, в който могат да се представят в Комисията предложения по
разглеждания проект на решение.
На 15.05.2019 г. ще се проведе закритото заседание за вземане на решение относно
заявление с вх. № В-17-49-9 от 08.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на
дейността на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня като ВиК оператор за периода
2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-49-5 от 13.12.2018 г., и
заявление с вх. № В-17-49-8 от 04.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК
услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-49-6 от 13.12.2018 г.
Приложение:
1.
Писмо на КЕВР с изх. № В-17-49-9/10.04.2019 г. - покана до
заинтересованите лица относно проект на решение за одобряване на бизнес план за
развитие на дейността на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня като ВиК оператор
за периода 2017-2021 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(П. Трендафилова)
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА
Протоколирал:
(А. Фикова - главен експерт)
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