ПРОТОКОЛ
№ 138
София, 01.08.2019 година
Днес, 01.08.2019 г. от 10:02 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,
Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на
глас).
На заседанието присъстваха М. Добровска – за главен директор на главна дирекция
„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.
„ВиК” АД, гр. Ловеч е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР
с изх. № В-17-34-6/25.07.2019 г. и изпраща свои представители.
На заседанието се явиха:
 г-н Данаил Събевски – управител;
 г-н Иван Чулев – председател на борда на директорите.
На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № В-Дк-179/22.07.2019 г. и
проект на решение относно заявление с вх. № В-17-34-6 от 19.07.2018 г. за одобряване на
бизнес план за развитие на дейността на „В и К” АД, гр. Ловеч като ВиК оператор за
периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-34-10 от
09.11.2018 г. и вх. № В-17-34-8 от 21.06.2019 г. и заявление с вх. № В-17-34-7, № В-17-348 и № В-17-34-9 от 19.07.2018 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги,
изменени и допълнени със заявление с вх. № В-17-34-11 от 09.11.2018 г., № В-17-34-7 от
21.06.2019 г. и № В-17-34-8 от 08.07.2019 г. Докладът и проектът на решение, изготвени от
работна група в състав: Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Силвия Димова, Василена
Иванова, Хриси Йорданова, Румяна Костова, Лолита Косева, Ани Гюрова, Силвия
Маринова, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков, са приети с решение на
КЕВР на закрито заседание по т. 2 от Протокол № 134/25.07.2019 г. и публикувани на
интернет страницата на Комисията.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

В съответствие с процедурата, след като сте получили доклада и проекта на
решение в предварително определения срок, който е спазен, Ви приканвам да изразите
становището на представляваното от Вас дружество относно представените документи.
Данаил Събевски – управител на „ВиК” АД, гр. Ловеч:
Виждам, че напълно сте се съобразили с така представения бизнес план и
решението е съгласно него. Това, което сме представили в него, като доказателства и
анализи, всичко е прието от КЕВР и благодарим за което.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Нямате забележки?
Данаил Събевски – управител на „ВиК” АД, гр. Ловеч:
Нямаме забележки по решението.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Г-н Чулев, Вие имате ли нещо да добавите?
Иван Чулев – председател на борда на директорите на „ВиК” АД, гр. Ловеч:
Имам една забележка към решението. Сега я видях. Определен е коефициент за
подобряване на ефективността. В решението е изписан за петте години: 2017, 2018, 2019.
Според мен е коректно да се махнат 2017 и 2018 г., защото те минаха и този бизнес план
не действа за тях.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря, г-н Чулев. Обръщам се към работната група. Имате ли коментар? Има
ли и нови факти, данни и обстоятелства, които трябва да бъдат отразени?
М. Добровска:
Не са констатирани нови факти и обстоятелства. Вашата бележка ще бъде
разгледана с внимание, което заслужава.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Колеги, Вие имате ли въпроси и изказвания? Няма. В такъв случай, преди да
закрия това първо заседание, искам да оповестя нещо, което след това ще повторя и по
време на общественото обсъждане. Закритото заседание на Комисията, на което ще
излезем с решение, ще се проведе на 22.08.2019 г. от 10:00 часа. Благодаря Ви за
участието!
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
РЕШИ:
Насрочва закрито заседание на 22.08.2019 г. от 10:00 часа за вземане на решение
относно заявление с вх. № В-17-34-6 от 19.07.2018 г. за одобряване на бизнес план за
развитие на дейността на „В и К” АД, гр. Ловеч като ВиК оператор за периода 2017-2021
г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-34-10 от 09.11.2018 г. и вх. № В-1734-8 от 21.06.2019 г. и заявление с вх. № В-17-34-7, № В-17-34-8 и № В-17-34-9 от
19.07.2018 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменени и допълнени
със заявление с вх. № В-17-34-11 от 09.11.2018 г., № В-17-34-7 от 21.06.2019 г. и № В-1734-8 от 08.07.2019 г.
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Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № В-17-34-6/25.07.2019 г. до „ВиК” АД,
гр. Ловеч.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Р. Осман)
.................................................
(Д. Кочков)
.................................................
(П. Трендафилова)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

Протоколирал:
(Н. Косев - главен експерт)
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