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П Р О Т О К О Л 
 

№ 248 
  

София, 03.12.2015 година 
 

 

Днес, 03.12.2015 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, Валентин 

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

 

На заседанието присъстваха Ивайло Касчиев - началник отдел „Ценово регулиране и 

бизнес планове - В и К 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. 

 

„В и К“ ООД, гр. Кърджали е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на 

КЕВР с изх.  № В-17-38-9/01.12.2015 г. и изпраща представители. 

На заседанието се явиха:  

 г-н Славчо Славков  – управител; 

 г-н Веселин Желязков – ръководител ПСПВ; 

 г-жа Донка Тодорова – и.д. главен счетоводител; 

 г-н Стойчо Стоев – инженер Кадастър.  

 

На откритото заседание беше разгледан доклад относно внесено заявление с вх. № 

В-17-38-9/12.10.2015 г. за утвърждаване на цени на услугата пречистване на отпадъчните 

води на „В и К“ ООД, гр. Кърджали. Същият е приет с решение на КЕВР на закрито 

заседание по т. 1 от протокол № 247/01.12.2015 г. и публикуван на интернет страницата на 

Комисията. 
 
 

Председателят запита представителите на „В и К“ ООД, гр. Кърджали запознати ли 

са с доклада и имат ли забележки по него. 

 

С. Славков: 

Запознахме се с проекта на решение и съответно направихме констатации. Това, 

което забелязахме, е, че разходите за поддръжка и експлоатация на пречиствателните 

станции са занижени. Когато сме правили разчетите, сме се позовали на проектни данни, 
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тъй като реално помпената станция (специално за Кърджали) не е работила. Знаем за случая 

със скъсания дюкер. Смятаме в определения 14-дневен срок да подадем възражение, ако 

може да се преразгледа решението и да се вземе предвид това. Можем да говорим 

аргументирано върху всички тези показатели. 

 

Председателят даде думата на работната група, изготвила доклада. 

 

И. Касчиев:  

Нищо конкретно не беше казано, така че няма какво да каже работната група. 

 

Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси към 

представителите на дружеството. 

 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси към представителите „В и К“ 

ООД, гр. Кърджали.  
 

 

Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са изяснени 

пълно и всестранно и на основание чл. 47, ал. 1 от Правилник за дейността на КЕВР и на 

нейната администрация,  

 

Р Е Ш И : 

 

1. Насрочва закрито заседание на 22.12.2015 г. за вземане на решение относно  

утвърждаване на цени на услугата пречистване на отпадъчните води на „В и К“ ООД, гр. 

Кърджали. 

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-17-38-9/01.12.2015 г. 

 

 

 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (В. Петков) 

          Р. ТОТКОВА 

3. ................................................. 

 (Д. Кочков) 

 

 


