
      
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

   
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 

 

 

 
П Р О Т О К О Л 

 

№ 153 
 

София, 13.07.2016 година 

 

Днес, 13.07.2016 от 10:23 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, Ремзи Осман, 

Валентин Петков 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 от 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 - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград е уведомено за 

провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-04-6/07.07.2016 г. и изпраща 

свой представител. На заседанието се яви: 

 г-н Цветозар Гаврилов – управител. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад относно внесени за утвърждаване от 

КЕВР със заявление с вх. № В-17-04-6/07.04.2016 г., коригирано с вх № В-17-04-

6/20.04.2016 г. и вх № В-17-04-13/13.06.2016 г. за утвърждаване на цени за нова услуга 

пречистване на отпадъчните води на „Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД, гр. 

Ботевград. Докладът е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 3 от протокол 

№ 146/06.07.2016 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Председателят запита представителя на „Водоснабдяване и канализация - Бебреш” 

ЕООД, гр. Ботевград запознат ли е с доклада и има ли забележки по него. 

 

Ц. Гаврилов: 

Приемаме доклада на работната група. Имаме малки забележки спрямо него. Вече 

сме входирали в деловодството на КЕВР желание само за две цени, които бихме желали да 

бъдат приети. Едната е за външни услуги на колекторска фирма, която събира просрочени 

задължения от абонати. Приложили сме договор с тази фирма към заявлението. Второто е 

едни технически разходи около 2 хил. лв., които бихме желали да ни бъдат признати. 

Независимо че станцията е в гаранция, получават се неща, които са извън гаранционни 

ремонти на тази станция за пречистване на отпадни води. От токови удари, от гръмотевици 

вече изгоряха няколко неща. Гаранционно те не влизат, никъде това не се признава за 

гаранция и се наложи ние да го подменим. За краткия период, в който работи станцията, 

вече имаме един разход от около 1 хил. лв. Дори сме заложили около 2 хил. лв. на година за 

такива допълнителни разходи за технически ремонти. Само за тези разходи допълнително 
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бихме помолили Комисията да ги приеме и да ги заложи в цената. Това е всичко. 

Останалото го приемаме. 

 

Председателят даде думата на работната група, изготвила доклада. 

 

И. Касчиев: 

Ще се запознаем с възражението и ще го отразим в окончателния доклад. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Аз Ви благодаря, че сте представили писмено становище с възражение по тези два 

пункта. Ще бъдат внимателно проучени от работната група, което ще бъде направено до 

закритото заседание. 

 

Председателят даде думата на членовете на Комисията. 

 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси.  

 

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 29.07.2016 г. за вземане на решение относно 

внесени за утвърждаване от КЕВР със заявление с вх. № В-17-04-6/07.04.2016 г., 

коригирано с вх № В-17-04-6/20.04.2016 г. и вх № В-17-04-13/13.06.2016 г. за утвърждаване 

на цени за нова услуга пречистване на отпадъчните води на „Водоснабдяване и канализация 

- Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград. 

 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-17-04-6/07.07.2016 г. 

 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (В. Петков)        

 

РОСИЦА ТОТКОВА 

 

           

  

 

 


