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П Р О Т О К О Л 
 

№ 4 
 

София, 15.01.2018 година 

 
 

Днес, 15.01.2018 г. от 14:02 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 Ремзи Осман, Валентин 

Петков и Димитър Кочков, и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

 

 На заседанието присъстваха И. Касчиев – 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.  

 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ“ АД, ГР. ДОБРИЧ е 

уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-15-13/05.01.2018 

г. и изпраща свой представител.  

На заседанието се яви: 

 г-н Тодор Гикински – управител. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление с вх. № В-17-15-

13 от 04.12.2017 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на 

„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич като ВиК оператор за периода 

2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-15-16 от 04.12.2017 г. за утвърждаване и одобряване 

на цени на ВиК услуги. 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 № 1/04.01.2018 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Съгласно процедурата на откритото заседание, в него представител на заявителя 

трябва да изрази отношение към доклада и към проекта на решение, които са му 

предоставени в законоустановения срок. 
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Председателят запита представителя на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ 

АД, гр. Добрич запознат ли е с документите и има ли забележки по тях. 

 

Т. Гикински: 

Бизнес планът е плод на работата на цял колектив, който е изготвен, мисля, по най-

добрия начин. Стремили сме се да не правим покачвания на цени драстично, тъй като сме 

почти на прага на социалната поносимост. Мисля, че бизнес планът е изготвен (пак 

казвам) по най-добрия начин и се надяваме, че ще бъде одобрен. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Г-н Гикински, целта на откритото заседание е Вие да изразите становище към 

доклада, който е изготвен от работната група, защото в изказването Ви до момента не 

чух имате ли забележки към доклада. 

 

Т. Гикински: 

Не, никакви забележки. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Нито към проекта на решение? 

 

Т. Гикински: 

Никакви. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

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

които да налагат промяна в параметрите, които са заложени в доклада и проекта на 

решение?  

 

И. Касчиев: 

Не, няма нови факти и обстоятелства.   

 

Р. Осман – член на КЕВР: 

За да остане в протоколите, правим стенографски записи, в последно време в 

публичното пространство се говори, че КЕВР на своя глава тръгва да изменя цените, да 

покачва цени и т.н., въпреки че в доклада много добре е показано, че няколко пъти ние 

сме върнали, дали сме задължителни указания на „Водоснабдяване и канализация 

Добрич“ АД. Аз като юрист държа от колегите законите да бъдат спазвани, както и 

трябва в цялата страна, всеки от нас. Ако има нещо, което не е в синхрон с нормативната 

база, този бизнес план се връща със задължителни указания. Така е направено и с 

Добрич, и то няколко пъти. Този бизнес план, знам, че всеки, който е в залата, знае 

процедурата, е одобрен (ако не се лъжа) с консенсус от Асоциацията. Не видях в 

протоколите на Асоциацията ВиК Добрич някоя община, кмет или заместник-кмет, 

който представлява общината в Асоциацията, да е възразил. Виждам също, че те са от 

определени политически сили. Не бих искал да назовавам тук точно конкретно, за да не 

излезе, че заради определена политическа сила правя коментар. Би било добре, когато 

има критики към Комисията, тези, които критикуват, да се обърнат и към АВиК в 

Добрич. Разбира се, в края на краищата ние не сме длъжни да приемем, това което идва 

отдолу, но ние сме длъжни да спазваме нормативната база. Хубаво е гражданите да 

знаят, че този бизнес план е одобрен от всички общини в областта чрез техните кметове 

или заместник-кметове, които са изпратени там с решение на съответния общински 

съвет. Виждам понякога кметове, които са одобрили бизнес плана или не са участвали в 

обсъжданията, изпращат писма в КЕВР. Това вече наистина е популизъм. Кмет, който не 

участва в работата на Асоциацията на няколко заседания, изпраща остри писма по адрес 
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на КЕВР. Това го приемете за сведение. Казвам тези неща, г-н Председател, за да останат 

в стенографския протокол. Досега като юрист аз не съм констатирал Комисията да 

превишава своите права. Точно обратното, спазването на нормативната база предизвиква 

реакцията на определени среди.   

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря, г-н Осман. Само за да остане в протокола, ще отбележа, че в 

Асоциацията по ВиК участват кметовете на всички общини, които са на територията на 

съответния ВиК оператор, заедно с това и Областният управител. Те вземат решение, 

което след това се изпраща до нас. То е минало през тяхно одобрение. 

 

От страна на членовете на Комисията нямаше други изказвания. 

 

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 07.02.2018 г. за вземане на решение относно 

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

Добрич“ АД, гр. Добрич като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и  утвърждаване и 

одобряване на цени на ВиК услуги. 

  

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № В-17-15-13/05.01.2018 г. до 

„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич. 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (Р. Осман) 

 

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

  (В. Петков) 

 

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

 (Д. Кочков) 

 

        ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  

 

          Р. ТОТКОВА 

 

Протоколирал: 

 

 

 (А. Фикова - главен експерт) 


