ПРОТОКОЛ
№ 230
София, 04.11.2020 година
Днес, 04.11.2020 г. от 10:20 ч. се проведе открито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Водоснабдяване и
канализация“, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Георги Добрев, 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 С. Маринова - началник на отдел в главна
дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“.
Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са
налице правни пречки за провеждането му.
На основание чл. 6а, ал.1 от Закона за мерките и действията по време на
извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и
за преодоляване на последиците, както и решение на КЕВР по Протокол № 175 от
05.08.2020 г., т. 8, съгласно което за срока на обявената извънредна епидемична
обстановка обществените обсъждания и откритите заседания се провеждат от разстояние,
като се осигурява пряко и виртуално участие на заинтересованите лица по смисъла на чл.
14, ал. 2 от Закона за енергетиката, с изключение на страните в административните
производства, които могат да участват в откритите заседания присъствено.
Предвид това, Комисията за енергийно и водно регулиране е поканила лицата,
представляващи „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, за пряко и
виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана е уведомено за провеждане
на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-28-13/29.10.2020 г.
Участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype е заявила:
 г-жа Камелия Цекова – адвокат към „ВиК” ООД, гр. Монтана.
На откритото заседание бяха разгледани доклад В-Дк-274/26.10.2020 г. и проект на
решение относно заявление с вх. № В-17-28-13 от 21.08.2020г. на „Водоснабдяване и
канализация“ ООД, гр. Монтана за преразглеждане на одобрена цена на водоснабдителна
услуга за „доставяне на вода на друг ВиК оператор – ВС Враца“.

София 1000, бул. „Кн. Ал. Дондуков“ № 8-10
тел.: (02) 988 87 30; факс: (02) 988 87 82
www.dker.bg, dker@dker.bg

Докладът, изготвен от работна група в състав: Ивайло Касчиев, Елена Маринова,
Силвия Маринова, Василена Иванова, Лолита Косева, Ани Вучкова-Гюрова, Росица
Желязкова, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков, е приет с решение на КЕВР
на закрито заседание по т. 2 от Протокол № 226/29.10.2020 г. и публикуван на интернет
страницата на Комисията.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
В съответствие с процедурата на откритото заседание се предвижда дружеството
заявител, на което своевременно е представен доклада и проекта на решение, да изрази
отношение към представения доклад. В тази връзка, моля Ви да ни свържете по Skype с
г-жа Камелия Цекова, която е адвокат към „ВиК” ООД – Монтана и се явява
пълномощник на дружеството, за да изрази становището на дружеството.
Служител от КЕВР потърси г-жа Камелия Цекова за видео разговор чрез
програмата за съобщения Skype.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Добър ден, г-жо Цекова. Чувате ли ме? Не. И ние не Ви чуваме. Г-жо Цекова дали
ме чувате? Никакъв звук не достига до нас. Няма ли възможност с г-жа Цекова да се
осъществи връзка по телефона или да се съобщи, защото тя нас ни чува, но ние нея не я
чуваме. Да, ако обичате.
Служител от КЕВР отново потърси г-жа Камелия Цекова за видео разговор чрез
програмата за съобщения Skype.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Добър ден, г-жо Цекова. Чувате ли ни? Ако ни чувате, моля Ви да изразите
становището на дружеството, което представлявате „Водоснабдяване и Канализация”
ООД – Монтана по изготвения доклад и проект на решение от страна на работната група
на Комисията за енергийно и водно регулиране. Слушаме Ви!
Камелия Цекова – адвокат към „ВиК” ООД, гр. Монтана:
….
Служител от КЕВР отново потърси г-жа Камелия Цекова за видео разговор чрез
програмата за съобщения Skype.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Не Ви чуваме, г-жо Цекова.
Камелия Цекова – адвокат към „ВиК” ООД, гр. Монтана:
….
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Ако най-после и звуковата връзка е осъществена, г-жо Цекова обръщам се към
Вас, да изразите становището на дружеството, което представлявате „Водоснабдяване и
Канализация” ООД, гр. Монтана по представените Ви по съответния ред доклад и проект
на решение относно Вашето заявление за преразглеждане на одобрена цена на
водоснабдителна услуга за „доставяне на вода на друг ВиК оператор в случая на
Водоснабдителна система - Враца“. Заповядайте!
Камелия Цекова – адвокат към „ВиК” ООД, гр. Монтана:
….
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Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Може ли по-близо до микрофон? За съжаление отново нищо не чуваме. Явно ние
трябва да имаме резервен вариант в такива случаи.
Служител от КЕВР потърси г-жа Камелия Цекова за разговор по телефона.
Камелия Цекова – адвокат към „ВиК” ООД, гр. Монтана:
Да, здравейте. Чуваме ли се? Чувам Ви добре.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Г-жо Цекова, да започнем от начало, защото не знам какво сте чула от това, което
аз казах преди това. Даваме Ви думата, за да изразите становището на „Водоснабдяване
и Канализация” ООД, гр. Монтана. Вие сте пълномощник на дружеството относно
доклада и проекта на решение, които са изготвени от работната група на Комисията за
енергийно и водно регулиране по повод на Вашето заявление за преразглеждане на
одобрена цена на водоснабдителна услуга за „доставяне на вода на друг ВиК оператор, а
именно на Водоснабдителна система - Враца“. Заповядайте и имате думата.
Камелия Цекова – адвокат към „ВиК” ООД, гр. Монтана:
Уважаеми г-н Председател, уважаеми комисари, от името на дружеството, което
представлявам, заявявам, че нямаме възражения към приетия доклад от Комисията за
енергийно и водно регулиране, както и по отношение на проекта на решение, за което
молим да приемете и проекта на решение.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-жо Цекова.
Камелия Цекова – адвокат към „ВиК” ООД, гр. Монтана:
И аз благодаря.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Останете моля Ви на линия или по-скоро ние ще Ви изберем отново, но в
момента, колеги от страна на работната група, има ли нови данни, факти и
обстоятелства, които да налагат някаква промяна?
И. Касчиев:
Няма.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Няма такива. Има ли към г-жа Цекова въпроси от членовете на Комисията? Няма.
В такъв случай, г-жо Цекова и за ваша информация, но то е и като официално съобщение
в Комисията, насрочвам закритото заседание, на което Комисията ще се произнесе по
Вашето заявление за 26.11.2020 г. Като закривам това заседание, моля да се създаде
възможност отново да се свържем с г-жа Цекова и започваме веднага, дори с известно
закъснение, четвъртото за деня публично заседание.
Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са изяснени
пълно и всестранно, и на основание чл. 47, ал. 1 от Правилника за дейността на КЕВР и на
нейната администрация
РЕШИ:
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Насрочва закрито заседание на 26.11.2020 г. за приемане на решение относно
заявление с вх. № В-17-28-13 от 21.08.2020 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ООД,
гр. Монтана за преразглеждане на одобрена цена на водоснабдителна услуга за „доставяне
на вода на друг ВиК оператор – ВС Враца“.
Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № В-17-28-13/29.10.2020 г. до
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана.
2. Пълномощно на г-жа Камелия Цекова Цекова – адвокат към „ВиК” ООД, гр.
Монтана от инж. Петър Ценов Петров – главен инженер и представляващ „ВиК” ООД, гр.
Монтана по Заповед № РД-02-17-3877/29.10.2020 г. на МРРБ.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(Г. Добрев)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Д. Кочков)
.................................................
(П. Трендафилова)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

Протоколирал:
(И. Зашева - главен експерт)
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