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П Р О Т О К О Л 

 

№ 155 
 

София, 13.07.2016 година 

 

Днес, 13.07.2016 от 10:30 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“ ООД, гр. Враца е уведомено за провеждане на 

заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-30-10/07.07.2016 г. и изпраща свои 

представители. На заседанието се явиха: 

 г-н Кирил Кочев – главен инженер; 

 г-жа Верка Иванова – главен счетоводител; 

 г-н Бойко Ничев – ръководител направление, 

упълномощени представители на дружеството. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад относно внесени за утвърждаване от 

КЕВР със заявление с вх. № В-17-30-10/27.06.2016 г. цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца. Докладът е 

приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 6 от протокол № 146/06.07.2016 г. и 

публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Председателят запита представителите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. 

Враца запознати ли са с доклада и имат ли забележки по него. 
 

К. Кочев: 

Като цяло сме доволни от доклада. Пред нас стои като проблем сектор Пречистване. 

В момента се реконструира пречиствателна станция за отпадни води във Враца, не е 

приключила, но имаме три нови пречиствателни станции, при които разходите са завишени. 

Аз мога да се спра накратко защо. Това, което ни давате, като 1 ст. за пречистване, просто 

няма да ни позволи да работим добре. 
 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Като повишение 1 ст., а не Ви се дава 1 ст. за пречистване. 
 

К. Кочев: 
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Да, като повишение. Персоналът, който сме назначили, е наполовината от този, 

който е по проект. Възникват проблеми с някои от пречиствателните станции. ПСОВ Бяла 

Слатина, която е проектирана за много по-високи нива на замърсеност, за 300 mg/l ПДК, а 

то реално е 40 - 50 mg/l, което пък налага конструктивни промени. Проблеми имаме и в ПС 

Козлодуй, която е също нова. Там няма изсушителни полета. Да не занимавам подробно с 

всички проблеми, но има завишени разходи. 

Най-важното е, че ние не можем да си покрием разходите за персонал. Ние работим 

с 50% от необходимия персонал. Даже под 50% , 47 – 48%. Това е основното ни възражение 

и притеснение. 
 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Вие писмено депозирахте ли възражение, защото това трябва да го направите? 
 

К. Кочев: 

Не. Ще го направим. 
 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Моля да се възползвате от този двуседмичен период, който се дава преди нашето 

закрито заседание, но не в самия край. След като имате ясно изразена позиция, оформете я 

като писмено възражение до Комисията, за да бъде разгледано по надлежния ред от 

работната група. 

 

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-17-30-10/27.06.2016 г. цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, 

гр. Враца. 

 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-17-30-10/07.07.2016 г. 

2. Заповед № РД-02-17-2198/27.06.2016 г. 

3. Пълномощно № 81/11.07.2016 г.  

 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (Р. Осман)      ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

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

(В. Петков)       РОСИЦА ТОТКОВА 


