ПРОТОКОЛ
София, 05.07.2017 г.
от Обществено обсъждане на
проект на решение относно заявление с вх. № В-17-77-7 от 12.07.2016 г. за
одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Напоителни системи“ ЕАД
за доставяне вода на друг ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и
допълнено със заявления с вх. № В-17-77-7 от 10.11.2016 г., вх. № В-17-77-7 от
01.02.2017 г. и вх. № В-17-77-4 от 03.04.2017 г., и заявление с вх. № В-17-77-8 от
12.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със
заявления с вх. № В-17-77-7 от 10.11.2016 г., вх. № В-17-77-1 от 01.02.2017 г., вх. № В17-77-4 от 03.04.2017 г. и с вх. № В-17-77-2 от 28.04.2017 г.
Днес, 05.07.2017 г. от 11:35 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 и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На общественото обсъждане присъстваха И. Касчиев – главен директор на главна
дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“ и експерти от КЕВР.
С писмо на КЕВР с изх. № В-04-00-75/29.06.2017 г. като заинтересовани лица бяха
поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман
на Република България, Национален браншов синдикат „Водоснабдител” - КНСБ,
Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „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“, „ВиК Дупница“ ЕООД, „Кюстендилска вода“ ЕООД,
„ВиК Белово“ ЕООД, „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен, „ВиК Йовковци“ ООД, гр. В.
Търново, „Тузлушка гора“ ЕООД, гр. Антоново, „Софийска вода“ АД, „ВиК –
Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград, „ВиК – Шумен“ ООД, гр. Шумен, „ВиК“ ООД, гр.
Търговище и „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич.
На общественото обсъждане присъстваха:
 г-н Красимир Богоев – заместник-председател на Национален браншов
синдикат „Водоснабдител” – КНСБ;
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 г-н Иоанис Партениотис – председател на Федерация „Строителство,
индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“;
 г-н П. Петров – заместник-управител на „ВиК – Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград;
 г-жа Даниела Георгиева – главен инженер на „ВиК – Бебреш“ ЕООД, гр.
Ботевград.
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на
Република България, 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“, „ВиК Дупница“ ЕООД, „Кюстендилска вода“ ЕООД,
„ВиК Белово“ ЕООД, „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен, „ВиК Йовковци“ ООД, гр. В. Търново,
„Тузлушка гора“ ЕООД, гр. Антоново, „Софийска вода“ АД, „ВиК – Шумен“ ООД, гр.
Шумен, „ВиК“ ООД, гр. Търговище и „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич не изпращат свои
представители.
Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за
масова информация.
На интернет страницата на Комисията е публикуван проект на решение относно
заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Напоителни
системи“ ЕАД за доставяне вода на друг ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и
заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.
Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри общественото обсъждане и даде
думата за изказвания.
К. Богоев – заместник-председател на Национален браншов синдикат
„Водоснабдител” – КНСБ:
Аз обстоен анализ на заявлението и на доклада за „Напоителни системи“ ЕАД
няма да правя, но искам да отбележа, че тук има цели девет водоснабдителни групи, в
които се включват ВиК-та на които увеличението на цената ще се отрази пряко върху
финансовото състояние. Смятам, че би трябвало да присъстват или поне да бъде взето и
тяхното мнение, или поне да бъде служебно индексирана цената им с това увеличение.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Аз ще изброя ВиК дружествата на които сме отправи покана за участие: „ВиК
Дупница“ ЕООД, „Кюстендилска вода“ ЕООД, „ВиК Белово“ ЕООД, „ВиК“ ЕООД, гр.
Плевен, „ВиК Йовковци“ ООД, гр. В. Търново, „Тузлушка гора“ ЕООД, гр. Антоново,
„Софийска вода“ АД, „ВиК – Шумен“ ООД, „ВиК“ ООД, гр. Търговище и „ВиК“ ЕООД,
гр. Добрич. Ние отправяме покани, а всяко едно от ВиК дружествата е в правото си
приеме или да откаже отправената към тях покана.
И. Партениотис – председател на Федерация „Строителство, индустрия и
водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“:
Нямам изказване относно „Напоителни системи“ ЕАД.
Д. Георгиева – главен инженер на „ВиК – Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград:
„ВиК – Бебреш“ ЕООД е категорично против увеличението на цената на нашата
водоснабдителна система. Тази нова цена не е заложена в нашия бизнес план. При това
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увеличение на водните количества, които предвиждаме да взимаме от водоизточника
язовир „Бебреш“, се надявахме цената да падне. Тя се увеличава. Няма да можем да
покриваме разходите за доставка на вода на нашите потребители.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря за изказването, г-жо Георгиева. Вие, предполагам, ще депозирате
писмено становището на „ВиК – Бебреш“ ЕООД. Имате 14-дневен срок и там можете
подробно да мотивирате всичко това, включително и със стойностните изражения за
които говорихме. Има ли представители на заявителя „Напоителни системи“ ЕАД в
залата? Няма. Те са си тръгнали, за да вземат отношение по изказването на г-жа
Георгиева. Обръщам се към работната група. Имате ли коментари, които бихте желали да
направите? Не. Колеги, Вие? Няма и представители на „Напоителни системи“ ЕАД. В
такъв случай, уважаеми колеги, закривам общественото обсъждане по проекта на решение
относно бизнес плана на „Напоителни системи“ ЕАД и за заявлението за утвърждаване на
цени. При това положение съм длъжен отново да обявя, както го бях направил и при
откритото заседание, че закритото заседание на което Комисията ще излезе с окончателно
решение относно заявленията на „Напоителни системи“ ЕАД ще се проведе на 26.07.2017
г. от 10:00 часа.
След като установи, че няма други изказвания, доц. д-р Иван Н. Иванов благодари
още веднъж на присъстващите и закри в 11:42 ч. общественото обсъждане, като напомни
за 14-дневния срок, в който могат да се представят в Комисията предложения по
разглеждания проект на решене относно заявление с вх. № В-17-77-7 от 12.07.2016 г. за
одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Напоителни системи“ ЕАД за
доставяне вода на друг ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със
заявления с вх. № В-17-77-7 от 10.11.2016 г., вх. № В-17-77-7 от 01.02.2017 г. и вх. № В17-77-4 от 03.04.2017 г., и заявление с вх. № В-17-77-8 от 12.07.2016 г. за утвърждаване и
одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-77-7 от
10.11.2016 г., вх. № В-17-77-1 от 01.02.2017 г., вх. № В-17-77-4 от 03.04.2017 г. и с вх. №
В-17-77-2 от 28.04.2017 г.
На 26.07.2017 г. ще се проведе закритото заседание за приемане на окончателно
решение.
Приложение:
1. Писмо на КЕВР с изх. № В-04-00-75/29.06.2017 г.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
(Р. Осман)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

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