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П Р О Т О К О Л 
 

№ 74 
 

София, 13.04.2016 година 
 

Днес, 13.04.2016 от 11:05 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, 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 и канализация” ЕООД, гр. Плевен е уведомено за провеждане на 

заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-23-3/07.04.2016 г. и изпраща свои представители. 

На заседанието се явиха: 

 

 г-н Митко Спасов – управител; 

 г-жа Любка Костова – ръководител направление „Икономика“. 

 

На откритото заседание беше разгледан относно заявление с вх. № В-17-23-

3/08.02.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен. Докладът е приет с решение на КЕВР на 

закрито заседание по т. 3 от протокол № 64/06.04.2016 г. и публикуван на интернет страницата 

на Комисията. 

 

Председателят запита представителите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. 

Плевен запознати ли са с доклада и имат ли забележки по него. 

 

М. Спасов: 

Аз ще бъда сравнително кратък. Внесеното заявление за изменение на цените на 

дружеството е направено на база предложението на дружеството в одобрения бизнес план за 

2016 г. и изцяло се придържа към това, което е направено в бизнес плана. Характерното, което 

искам да отбележа е, че основният проблем в дружеството са намалението на потреблението и 

на фактурираните водни количества. На практика това се отразява най-силно върху 

финансовото състояние на дружеството. Няма да влизам в подробности по различните 

становища в доклада. Само ще отбележа, че цената за канала е първата цена от 2008 г. за 

първия регулаторен период. В предложението е увеличена с 1 ст. и не покрива разходите на 

дружеството за този вид услуга. Ако преценим, ще внесен становище по доклада в 

определения срок.  
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Л. Костова: 

Не би следвало да взимам отношение след г-н Спасов, но аз искам да направя 

допълнение към цената за отвеждане на отпадъчни води. Разходите са базирани на база 

въведената единна система за регулаторна отчетност от 01.01.2012 г. Когато сме 

кандидатствали в първия ценови период за цени за 2009 г. – 2013 г., тогава не е имало такава 

информация. Поради това са разпределени, с оглед елиминиране на субсидиарност между 

услугите. Вече са конкретно и точно определени. Затова мисля, че цената, която е от първата 

година от регулаторния период, е недостатъчна да покрие тези разходи и съответно води до 

непостигане на качеството на тази услуга и липса на възможност за извършване на инвестиции 

в тази дейност и т.н. Знаете, че приходите са източник на паричен ресурс за инвестиционните 

ни разходи, тъй като ние не ползваме външно финансиране и не сме декларирали такова и в 

бизнес плана си.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря, г-жо Костова.  

 

Председателят даде думата на работната група, изготвила доклада. 

 

И. Касчиев: 

Ще изчакаме представянето на писмена обосновка и ще я разгледаме.  

 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси към представителите на 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен. 

 

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-17-23-3/08.02.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен. 

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-17-23-3/07.04.2016 г. 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (В. Петков) 

 

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

 (Д.Кочков) 

          Р. ТОТКОВА 
 


