ПРОТОКОЛ
София, 26.04.2018 г.
от Обществено обсъждане
на проект на решение относно заявление с вх. № В-17-75-6 от 26.08.2016 г. за
одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Верила Сървис” АД като
ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В17-75-6 от 16.02.2018 г., и заявление с вх. № В-17-75-7 от 30.08.2016 г. за утвърждаване
и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-75-2 от
16.02.2018 г.
Днес, 26.04.2018 г. от 15:40 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 Светла Тодорова
и Димитър Кочков, и Юлиян Митев – за главен секретар съгласно Заповед №
282/18.04.2018 г. (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 № 66/20.04.2018, т.2, за участие в общественото обсъждане на проект на
решение относно заявление с вх. № В-17-75-6 от 26.08.2016 г. за одобряване на бизнес
план за развитие на дейността на „Верила Сървис” АД като ВиК оператор за периода
2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-75-6 от 16.02.2018 г., и
заявление с вх. № В-17-75-7 от 30.08.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК
услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-75-2 от 16.02.2018 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, Ралица Агопян, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко
Ненков.
С писмо на КЕВР с изх. № В-17-75-6/20.04.2018 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, Съюза 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
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

национална асоциация Активни потребители, Комисия за защита на потребителите,
Гражданско движение „ДНЕС“ и „Верила Сървис” АД.
На общественото обсъждане присъстваха:
 г-жа Евка Гюрова – главен инженер на „Верила Сървис” АД;
 г-жа Борислава Славчина – представител на счетоводна къща.
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,
Съюза 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“ не изпращат свои представители.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Няма постъпили заявления за участие в това обществено обсъждане. Затова давам
отново думата на представителите на „Верила Сървис” АД.
Е. Гюрова:
Г-н Председател, запознати сме с проекта на решение за цени. Съгласни сме с тях и
нямаме възражения.
От страна на членовете на Комисията и работната група нямаше въпроси и
изказвания.
След като установи, че няма други изказвания, Р. Осман благодари още веднъж на
присъстващите и закри в 15:45 ч. общественото обсъждане, като напомни за 14-дневния
срок, в който могат да се представят в Комисията предложения по разглеждания проект на
решение.
На 22.05.2018 г. ще се проведе закритото заседание за вземане на решение относно
одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Верила Сървис” АД 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-17-75-6/20.04.2018 г.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

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

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

.................................................
(Д. Кочков)
ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

.

Ю. МИТЕВ
(Съгласно Заповед № 282/18.04.2018 г.)

Протоколирал:
(А. Фикова - главен експерт)
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