
   

   
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 

 

 

П Р О Т О К О Л 
 

 

София, 19.06.2018 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

на проект на решение относно заявление с вх. № В-17-78-7 от 30.06.2016 г. за 

одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим 

Бургас“ АД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със 

заявление с вх. № В-17-78-5 от 18.05.5018 г. и заявление с вх. № В-17-78-6 от 

18.05.2018 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги 

 

 Днес, 19.06.2018 г. от 10:32 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 за главен секретар Юлиян Митев, съгласно 

Заповед № 486 от 13.06.2018 г. (без право на глас). 

 

На заседанието присъстваха И. Касчиев – главен директор на главна дирекция 

„Водоснабдителни и канализационни услуги“, Д. Стоилова – и. д. началник на отдел 

„Цени и бизнес планове-водоснабдителни и канализационни услуги“ и експерти на КЕВР. 

 

Заседанието се отразяваше от представители на средствата за масова информация. 

 

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

по протокол № 104/13.06.2018 г., т.2, за участие в общественото обсъждане на   проект на 

решение относно заявление с вх. № В-17-78-7 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес 

план за развитие на дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД като ВиК оператор за 

периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-78-5 от 18.05.5018 

г. и заявление с вх. № В-17-78-6 от 18.05.2018 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. 

 

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-17-78-7/13.06. 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) - 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, 
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Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска 

национална асоциация активни потребители, Комисия за защита на потребителите,  

Гражданско движение „ДНЕС“, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, 

Община Бургас и „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД. 

 

  На общественото обсъждане присъстваха: 

 г-жа Боряна Джунева – главен експерт към Омбудсман на Република България; 
 г-н Красимир Богоев –  зам.-председател на  Национален браншови синдикат 

„Водоснабдител“- КНСБ; 

 г-н Йоанис Партениотис – председател на Федерация (строителство, индустрия и 

водоснабдяване) - Подкрепа; 

 г-н Росен Караджов – началник производство на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ 

АД. 

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 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“, 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и Община Бургас не изпращат свои 

представители. 

 

Боряна Джунева – главен експерт към Омбудсман на Република България: 

Както вече казах, ще изслушам представените мнения и позициите на участниците 

в общественото обсъждане, ще ги предам на г-жа Манолова и при необходимост ще 

представим писмено становище в нормативно регламентирания срок. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Красимир Богоев – зам.-председател на  Национален браншови синдикат 

„Водоснабдител“- КНСБ няма изказване. 

 

Йоанис Партениотис – председател на Федерация (строителство, индустрия и 

водоснабдяване) – Подкрепа: 

Както така казах и при старта си, имаме един нестандартен ВиК оператор, който 

функционира на територията на едно предприятие. В случая, става дума за „ЛУКОЙЛ 

Нефтохим Бургас“ АД, респективно осигурява със собствените нужди на това 

предприятие и затова операторът се казва по този начин. Това, което е важното, е че този 

оператор предоставя вода и на друг оператор – в случая, този оператор се явява 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас. Абсолютно символично изменени в 

целия този петгодишен период на бизнес програмата от гледна точка на ценовите 

параметри за доставянето на друг ВиК оператор, което означава, че имайки предвид малки 

промени в разходите, които ВиК операторът „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД ще 

осъществява, това съответно има отражение и върху ценовите параметри, които е заложил 

към „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас. Аз лично съм безкрайно 

благодарен от тази политика на този ВиК оператор и поради другото си амплоа, така че 

благодаря. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Аз се обръщам към работната група: Има ли изказвания, г-н Касчиев? 
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И. Касчиев: 

Не. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

От колегите също виждам, че няма въпроси. 

 

Росен Караджов – началник производство на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“: 

Аз искам да благодаря отново на работната група, тъй като тази цена е точно 

себестойността на водата – няма заложена печалба. Това е социална дейност от страна на 

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Преди да закрия общественото обсъждане, длъжен съм да обявя за протокола, че 

закритото заседание, на което Комисията ще излезе с решение по Вашето заявление, г-н 

Караджов, ще се проведе на 19.07.2018 г. от 10:00 ч. 

 

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

още веднъж на присъстващите и закри общественото обсъждане. 

 

На 19.07.2018 г. от 10:00 ч. ще се проведе закритото заседание за приемане на 

решение относно заявление с вх. № В-17-78-7 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес 

план за развитие на дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД като ВиК оператор за 

периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-78-5 от 18.05.5018 

г. и заявление с вх. № В-17-78-6 от 18.05.2018 г. за утвърждаване и одобряване на цени на 

ВиК услуги. 

 

Приложение: 

1. Писмо на КЕВР с изх. № В-17-78-7/13.06. 2018 г. до заинтересованите лица. 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР: 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (Д. Кочков) 

 

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

 (П. Трендафилова) 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

Ю. МИТЕВ 

      (съгласно Заповед № 486 от 13.06.2018 г.) 

 
 

 

Протоколирал: 

 

(Н. Харбалиева - главен експерт) 


