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П Р О Т О К О Л 
 

София, 05.05.2015 г. 

 
 

от Обществено обсъждане относно проект на решение за утвърждаване на цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги на  

„Аспарухов вал” ЕООД, гр. Кнежа 

 

 Днес, 05.05.2015 г. от 10:40 ч. в сградата на КЕВР се проведе обществено обсъждане, 

ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.  
 

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, 

Валентин Петков, Димитър Кочков и Юлиян Митев, заместващ главния секретар (без право 

на глас). 
 

С писма на КЕВР с изх. № В-04-04-4/28.04.2015 г. и изх. № В-17-57-3/28.04.2015 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“, община Кнежа и 

„Аспарухов вал” ЕООД, гр. Кнежа 

 

На общественото обсъждане присъства: 

 г-н Валентин Калапиш – управител на „Аспарухов вал” ЕООД, гр. Кнежа 

 

Омбудсманът на Република България, Националният браншов синдикат 

„Водоснабдител“ – КНСБ, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в 

България, Българската асоциация по водите, Съюзът на В и К операторите в България, 

Федерацията на потребителите в България, Федерацията „Строителство, индустрия и 

водоснабдяване“ – Подкрепа, Комисията за защита на потребителите, Гражданско 

движение „ДНЕС“ и община Кнежа 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 „Аспарухов 

вал” ЕООД, гр. Кнежа. 
 

Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри общественото обсъждане. 

 

доц. д-р Иван Н. Иванов: 

За участие в днешното обществено обсъждане Комисията е поканила синдикални, 

обществени организации и община Кнежа, които не изпращат свои представители. На 



 2 

общественото обсъждане присъства единствено управителят на „Аспарухов вал” ЕООД, 

гр. Кнежа, г-н Валентин Калапиш. На проведеното открито заседание с г-н Калапиш 

подробно обсъдихме всички проблеми, касаещи цените на водоснабдителните и 

канализационните услуги на „Аспарухов вал” ЕООД, гр. Кнежа.  

 
  

След като установи, че няма други изказвания, председателят благодари още 

веднъж на присъстващите и закри в 10:45 ч. общественото обсъждане, като напомни за 14-

дневния срок, в който могат да се представят в Комисията предложения по проект на 

решение относно утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги 

на „Аспарухов вал” ЕООД, гр. Кнежа. 

Закритото заседание за приемане на решение ще се проведе на 25.05.2015 г. 

 
 

 

 

Приложения:  

1. Писма на КЕВР с изх. № В-04-04-4/28.04.2015 г. и изх. № В-17-57-3/28.04.2015 г. 
 

 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

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

 (С. Тодорова) 

 

2. ................................................. 

 (Р. Осман) 

 

3. ................................................. 

 (В. Петков) 

 

4. .................................................    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (Д. Кочков)         

Н. ГЕОРГИЕВ 
 


