КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 -10;тел.: 988 24 98; 9359 613; факс: 988 87 82

ПРОТОКОЛ
София, 11.03.2015 г.
от обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване на цени на
водоснабдителните и канализационните услуги на
„Водоснабдяване, канализация и термални води” ЕООД, гр. Ракитово
Днес, 11.03.2015 г. от 10:25 ч. в сградата на КЕВР се проведе обществено обсъждане,
ръководено от председателя на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Светла
Тодорова.
Присъстваха членовете на Комисията Илиян Хр. Илиев, Евгения Харитонова,
Костадинка Тодорова, Милена Миланова, Илиян Б. Илиев, Димитър Димитров и Николай
Георгиев – главен секретар.
С писмо на ДКЕВР с изх. № В-17-10-6/04.03.2015 г. като заинтересовани лица бяха
поканени Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат
„Водоснабдител“ – КНСБ, Конфедерация на работодателите и индустриалците в
България, Българска асоциация по водите, Съюз на В и К операторите в България,
Федерация на потребителите в България, Федерация „Строителство, индустрия и
водоснабдяване“ – ПОДКРЕПА, Комисия за защита на потребителите, Гражданско
движение „ДНЕС“, Българска национална асоциация „Активни потребители“,
община Ракитово и „Водоснабдяване, канализация и термални води” ЕООД, гр.
Ракитово.
На общественото обсъждане присъстваха:

г-н Красимир Богоев – заместник-председател на Национален браншов
синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ;

г-н Ангел Паризов – управител.
Омбудсман на Република България, Конфедерация на работодателите и
индустриалците в България, Българска асоциация по водите, Съюз на В и К операторите в
България, Федерация на потребителите в България, Федерация „Строителство, индустрия и
водоснабдяване“ – ПОДКРЕПА, Комисия за защита на потребителите, Гражданско
движение „ДНЕС“, Българска национална асоциация „Активни потребители“ и община
Ракитово 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
утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на
„Водоснабдяване, канализация и термални води” ЕООД, гр. Ракитово.
Председателят Светла Тодорова откри общественото обсъждане.
Кр. Богоев:
Както е видно от доклада, независимо че „Водоснабдяване, канализация и термални
води” ЕООД, гр. Ракитово е едно от най-малките ВиК дружества в страната, то работи
добре. Обаче това е голям проблем с багера, те не могат явно да си отстраняват авариите. Аз

исках да попитам какво е отношението с общината. Как работят, как вижда общината
развитието на водната реформа, защото тях ще ги касае пряко? За дружеството мога да
кажа, че от синдикална гледна точка има един добър колективен трудов договор, който се
спазва, независимо, че работните заплати не са от най-високите в сектора, може би дори са
най-ниски, но за мащабите на дружеството колегите се справят и мога да им пожелая да
изпълняват все така добре своите задачи.
Анг. Паризов:
По отношение на работата ни с общината, аз като бивш заместник-кмет преди
няколко мандата мога да кажа, че се работи много добре, не мога да се оплача от тях.
Винаги са се съобразявали с нас и са ни съдействали. В момента проблем, както в цяла
България, са ромските махали. Къде от безработица, къде от други неща, там е трудно,
въпреки че от година на година работим, имаме програма и събираемостта я повишаваме. В
момента сме разработили с общината нов проект за там, на който аз изключително много
държа - заради тротоарните кранове, заради поставянето на водомери навсякъде. Това, което
направи общината (те го правят и финансират), е добре дошло за нас.
Системата ни в Ракитово е 85% е интернит, останалото е манисман и полиетилен с
висока плътност. Подготвен е проект за цялостна реконструкция на водопроводната мрежа,
но не зная как ще се движи Мярката 321, за да може да се финансира, но смятам, че ще
наблегнем на тази част.
Св. Тодорова:
Много е приятно да се чуе, че са доволни и двете страни.
След като установи, че няма други изказвания, председателят благодари още
веднъж на присъстващите и закри в 10:30 ч. общественото обсъждане, като напомни за 14дневния срок, в който могат да се представят в Комисията предложения по проект на
решение относно утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги
на „Водоснабдяване, канализация и термални води” ЕООД, гр. Ракитово.
Закритото заседание за приемане на решение ще се проведе на 30.03.2015 г.
Приложения:
1. Писмо на ДКЕВР с изх. № В-17-10-6/04.03.2015 г.
2. Пълен запис на общественото обсъждане на цифров носител.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
1.................................................
(Ил. Хр. Илиев)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СВЕТЛА ТОДОРОВА

2. .................................................
(Е. Харитонова)
3. .................................................
(К. Тодорова)
4. .................................................
(Д. Димитров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
(Н. Георгиев)

5. .................................................
(М. Миланова)
6. .................................................
(Ил. Б. Илиев)
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