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П Р О Т О К О Л 
 

№ 75 
 

София, 11.04.2017 година 
 

 

Днес, 11.04.2017 г. от 10:00 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 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“ ООД, ГР. ВАРНА е уведомено за 

провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-30-12/05.04.2017 г. и изпраща 

свои представители.  

На заседанието се явиха: 

 г-н Михаил Илиев – заместник-управител; 

 г-н Валентин Великов – главен счетоводител. 

 

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

30-12 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на 

„Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., 

изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-30-12 от 14.09.2016 г., заявление с вх. 

№ В-17-30-18 от 20.12.2016 г. и заявление с вх. № В-17-30-12 от 10.03.2017 г., и заявление 

с вх. № В-17-30-11 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, 

изменено със заявление с вх. № В-17-30-12 от 14.09.2016 г. и заявление с вх. № В-17-30-17 

от 20.12.2016 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, 

Силвия Иванова, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 1 от протокол № 

72/05.04.2017 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

  



 2 

Председателят запита представителите на „Водоснабдяване и канализация - 

Варна” ООД запознати ли са с доклада и имат ли забележки по него. 

 

М. Илиев: 

Запознахме се с доклада на работната група за одобряване на бизнес плана, 

утвърждаване и одобряване на ценовите параметри на „Водоснабдяване и канализация - 

Варна” ООД за новия регулаторен период 2017-2021 г. Бизнес планът и заявлението за 

цени бе изготвено и коригирано в съответствие с разпоредбите на новата регулаторна 

рамка, както и с изискванията и ограниченията, които работната група и Комисията 

наложи при неговото изготвяне. В това число ние намалихме предвидения ръст на 

работната заплата в дружеството, предвидения предварително брой на персонала, 

увеличихме инвестициите за разглеждания период, както променихме и тяхната 

структура, съобразно изискванията на Комисията. Съобразихме се и с всички направени 

препоръки. Включихме в инвестиционната програма нови обекти. Вярваме, че 

професионализмът на нашите служители, както и инвестициите, които ще бъдат 

направени през новия регулаторен период, ще осигурят подобряване на качеството на 

предоставяната от нас услуга, намаляване на загубите, а оттам косвено и опазване на 

околната среда. 

Смятаме, че ако одобрите и утвърдите така предложените параметри в нашия 

бизнес план, ще осигурите устойчиво развитие на нашето дружество и изпълнение на 

поставените цели през новия регулаторен период. В тази връзка искам да благодаря на 

членовете на Комисията и на работната група за оказаната помощ при разработването на 

нашия бизнес план и предложението за новите ценови параметри.  

В тази връзка искам да кажа, че одобряваме и приемаме така предоставения 

доклад на работната група.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Обръщам се към работната група. Има ли нови факти и обстоятелства, които 

налагат промяна в представените до момента документи? 

 

И. Касчиев: 

Не, няма такива. 

 

Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси към 

представителите на заявителя. 

 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси към представителите на 

заявителя. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

В такъв случай, като благодаря на участниците от страна на заявителя 

„Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, закривам заседанието. 

 

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 28.04.2017 г. за вземане на решение относно 

одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - 
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Варна” ООД 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-17-30-12/05.04.2017 г. 

 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

 

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (Д. Кочков) 

 

           Р. ТОТКОВА 

           


