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П Р О Т О К О Л 
 

№ 73 
 

София, 13.04.2016 година 
 

Днес, 13.04.2016 от 11:00 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 И. Касчиев - началник на отдел „Ценово регулиране и 

бизнес планове - водоснабдителни и канализационни 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.  

 

„Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, гр. Пещера е уведомено за 

провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-07-3/07.04.2016 г. и изпраща свой 

представител. На заседанието се яви: 

 г-н Звезделин Вукев – главен инженер. 

 

На откритото заседание беше разгледан относно заявление с вх. № В-17-07-

9/05.11.2015 г., коригирано и изменено с вх. № В-17-07-3/23.02.2016 г. за утвърждаване на 

цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване, канализация и 

строителство” ЕООД, гр. Пещера. Докладът е приет с решение на КЕВР на закрито заседание 

по т. 2 от протокол № 64/06.04.2016 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Председателят запита представителя на „Водоснабдяване, канализация и 

строителство” ЕООД, гр. Пещера запознат ли е с доклада и има ли забележки по него. 

 

З. Вукев: 

Ние изпратихме писмено становище по доклада. Молим Комисията да вземе под 

внимание нашите забележки. Основната ни е по така определената цена за пречистване на 

отпадните води. Тя е под 50% от заложените проектни разходи, т.е. от 588 000 лв. отиваме на 

246 000 лв. разходи, които са признати от Комисията. Основното с което не сме съгласни е 

определената цена на средно напрежение за ел. енергия на свободния пазар, за която ние 

тепърва трябва да правим обществена поръчка. Сравнявани с Кърджали, Монтана и 

„Софийска вода“ АД, ние сме едно малко дружество, което на свободния пазар едва ли ще 

вземе такава цена от 75,30 лв. на МВтч. Ако Комисията вземе под внимание част от нашето 

становище по отношение на доклада и тръгнем в посока нагоре за увеличаване на минимално 

увеличение на цената за отвеждане, по наши сметки ще се получи едно увеличение от около 2-

3 ст., което няма как да ощети клиентите на дружеството, а същевременно ще облекчи 

работата на самото дружество. Цена от 34 ст. за две пречиствателни станции на еквивалент от 

18 000 жители става нещо много надолу като цена. Молбата ни е Комисията да вземе под 
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внимание нашето становище и което сметне за необходимо да бъде включено в посока нагоре. 

Това не е много. Ще получим допълнителен приход от 25 000 – 30 000 лв. на годишна база, 

който ще ни помогне през зимните месеци да си покрием по-ниската консумация.  

 

Председателят даде думата на работната група, изготвила доклада. 

 

И. Касчиев: 

Да, ние ще прегледаме възражението. То постъпи вчера и още не сме се запознали с 

него. Което е обосновано, ще бъде взето предвид.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Това ли е официалното становище по доклада, за което се дават две седмици? 

 

З. Вукев: 

Да, това е. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Би трябвало да е това, макар че е нормално да се депозира след днешното открито 

заседание и обществено обсъждане, но вие сте се запознали с доклада и сте си изразили 

становището.  

 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси към представителя на 

„Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, гр. Пещера. 

 

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 28.04.2016 г. за вземане на решение относно 

заявление с вх. № В-17-07-9/05.11.2015 г., коригирано и изменено с вх. № В-17-07-

3/23.02.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на 

„Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, гр. Пещера. 

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-17-07-3/07.04.2016 г. 

2. Пълномощно на Звезделин Вълков Вукев от Стефан Иванов Иванчев – управител на 

„Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, гр. Пещера.  

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (В. Петков) 

 

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

 (Д.Кочков) 

          Р. ТОТКОВА 


