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П Р О Т О К О Л 
 

№ 179 
 

София, 30.08.2017 година 
 

Днес, 30.08.2017 г. от 10:05 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 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 от КЕВР. 

 

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

налице правни пречки за провеждането му.  

 

„Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООДе уведомено за провеждане на 

заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-26-8/22.08.2017 г. и изпраща свои 

представители. На заседанието се явиха: 

 г-н Севдалин Рашев – управител; 

 г-жа Мария Сиромахова – главен счетоводител; 

 г-н Георги Султанов – главен инженер; 

 г-н Янчо Събев – ръководител ПТО; 

 г-н Неделчо Неделчев – ръководител ПСОВ; 

 г-н Росен Станев – ръководител Инкасо; 

 г-жа Бистра Шопова  – специалист Обработка на данни. 

 

На откритото заседание бяха разгледани доклад и проект на решение относно 

заявление с вх. № В-17-26-8 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на 

дейността на „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД като ВиК оператор за 

периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-26-8 от 27.09.2016 

г.,  В-17-26-10 от 17.12.2016 г., В-17-26-4 от 01.06.2017 г. и В-17-26-8 от 03.08.2017 г., и 

заявление с вх. № В-17-26-5 от 01.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК 

услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-26-9 от 03.10.2016 г., В-17-26-11 от 

19.12.2016 г., В-17-26-7 от 01.06.2017 г. и В- 17-26-7 от 03.08.2017 г. 

Докладът и проектът та решение, изготвени 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, са приети с решение на КЕВР на закрито 

заседание по т.2 от протокол № 176/21.08.2017 г. и публикувани на интернет страницата 

на Комисията. 

 

Председателят запита представителите на „Водоснабдяване и канализация – 

Сливен” ООД запознати ли са с документите и има ли забележки по тях. 

 

С. Рашев – „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД: 

В качеството си на управител искам да изкажа нашето задоволство, 
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удовлетвореност и благодарност на екипа, с които работихме. Всички срещи, които сме 

имали и сме уточнявали, бяха в много работен порядък, изключително бързо и енергично, 

без никакво забавяне. Искам да кажа, че ние приемаме доклада и изразяваме задоволство 

от това, че най-сетне ще имаме един бизнес план, с който ще можем да положим грижата 

за активите, с които оперира операторът „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря, г-н Рашев, за тази оценка, която давате за работата на работната група, 

което е оценка за работата на КЕВР. Ако няма допълнения от останалите участници от 

„Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД, ще се обърна към работната група. Г-н 

Касчиев, има ли нови обстоятелства, които трябва да бъдат отразени? Няма. 

 

Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси към 

представителите на „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси към представителите на 

заявителя. 
 

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 : 

 

Насрочва закрито заседание на 25.09.2017 г. за вземане на решение относно 

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

Сливен” ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., утвърждаване и одобряване на 

цени на ВиК услуги. 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № В-17-26-8/22.08.2017 г. 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

 

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (Д. Кочков) 

           Р. ТОТКОВА 
 

 

 

 

Протоколирал:  

 

Антоанета Фикова – главен експерт 


