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П Р О Т О К О Л 
 

№ 95 
 

София, 16.05.2017 година 
 

Днес, 16.05.2017 г. от 09:32 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 Светла Тодорова, Валентин 

Петков и Димитър Кочков, и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас). 

На заседанието присъстваха И. Касчиев – началник на отдел „Ценово регулиране 

и бизнес планове - водоснабдителни и канализационни услуги“ и експерти на КЕВР. 

Заседанието се отразяваше от представители на средствата за масова информация.  

 

Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са 

налице правни пречки за провеждането му.  

 

„Водоснабдяване и канализация” EООД - гр. Пловдив е уведомено за 

провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-17-20/11.05.2017 г. и изпраща 

свой представител.  

На заседанието се яви: 

 г-н Спартак Николов – управител. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление с вх. № В-17-

17-11 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на 

„Водоснабдяване и канализация ” EООД - гр. Пловдив като ВиК оператор за периода 

2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-17-11 от 24.08.2016 

г.,заявление с вх. № В-17-17-20 от 16.12.2016 г., заявление с вх. № В-17-17-20 от 

21.02.2017 г. и заявление с вх. № В-17-17-20 от 28.04.2017 г., и заявление с вх. № В-17-

175-12 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено 

със заявление с вх. № В-17-17-12 от 14.09.2016 г., заявление с вх. № В-17-17-19 от 

16.12.2016 г., заявление с вх. № В-17-17-4 от 21.02.2017 г. и заявление с вх. № В-17-17-6 

от 28.04.2017 г. Докладът, 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 и Силвия Иванова, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т.7 от 

протокол № 91/09.05.2017 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 
  

Председателят запита представителя на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, 

гр. Пловдив запознат ли е с доклада и има ли забележки по него. 
 

С. Николов: 

Благодаря за това, че на закрито заседание работната група разгледа така 

представения бизнес план, който считам, че е достатъчно амбициозен и отразява 

адекватно очакванията на собствениците на мрежата от една страна, а това са общините и 

държавата, от друга страна - нашите потребители, да покрием минимални нива на 

инвестиции съгласно 15-годишния договор, подписан с Асоциацията по ВиК. Тези 

минимални задължителни нива на инвестиции, видно от така представения от нас бизнес 

план, са надхвърлени. Това считам, че адекватно отразява очакванията на кметовете на 
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общини, така и на държавата, защото не е тайна за никого, че водният сектор е 

недофинансиран и от страна на оператора „Водоснабдяване и канализация ” EООД - гр. 

Пловдив единственият начин да реализира тези инвестиции е през цената на водата. 

Единствено бяхме с по-големи очаквания от страна на Комисията да бъдем 

подкрепени в частта възнаграждения на работещите във ВиК сектора, защото за никого не 

е тайна, че за реализацията на такива високи нива и за да посрещнем очакванията, е 

необходимо да ангажираме висококвалифициран персонал. За съжаление нивата, които 

ние не можехме да надхвърлим по отношение на възнагражденията на работещите във 

ВиК сектора, доста свива в перспектива възможността да привличаме млади и 

квалифицирани хора. Това е единствено моята забележка, но въпреки всичко ние коректно 

сме отразили и сме спазили модела, по който трябваше да структурираме нашия бизнес 

план, така че благодаря още веднъж както на работната група, така и на Комисията. 

Очакваме да бъдем подкрепени в отговорната ни дейност. 
 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря, г-н Николов. От Вашето изказване следва, че като изключим 

единствено признатите разходи за възнаграждения на дружеството в бизнес плана, няма 

други възражения от Вас по отношение на изготвения доклад за бизнес плана, както и по 

проекта на решение за утвърждаване на цените. 
 

С. Николов: 

Да, абсолютно коректно е. 
 

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,  

Р Е Ш И : 

 

1. Насрочва закрито заседание на 07.06.2017 г. за вземане на решение относно 

одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД, гр. Пловдив като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и утвърждаване и 

одобряване на цени на ВиК услуги. 

2. На дружеството да се изпрати уведомление за взетото решение с препоръчано 

писмо с обратна разписка. 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № В-17-17-20/11.05.2017.2017 г. 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

 

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

 (С. Тодорова) 

 

 ................................................. 

 (В. Петков) 

 

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

 (Д. Кочков) 

 

           Р. ТОТКОВА 

 

 
Протоколирал:  

…………………………… …………………………  

Антоанета Фикова  


