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П Р О Т О К О Л 
 

№ 103 
 

София, 16.05.2016 година 
 

Днес, 16.05.2016 от 13:46 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, Ремзи Осман, 

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” ЕАД, гр. Свищов е уведомено за провеждане на 

заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-48-2/10.05.2016 г. и изпраща свои представители. 

На заседанието се явиха: 

 

 г-н Ангел Беляков – изпълнителен директор. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление с вх. № В-17-48-

2/06.01.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на 

„Водоснабдяване и Канализация - Свищов” ЕАД, гр. Свищов.  Докладът е приет с решение на 

КЕВР на закрито заседание по т. 4 от протокол № 91/10.05.2016 г. и публикуван на интернет 

страницата на Комисията. 

 

Председателят запита представителя на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. 

Свищов запознат ли е с доклада и има ли забележки по него. 

 

А. Беляков: 

Имаме възражение относно формираната цена за пречистване на отпадъчни води, 

която е определена на 27 ст. Ние експлоатираме пречиствателната станция три месеца и при 

реално направените разходи, съпоставими с тези 27 ст., предприятието реализира загуба за 

тези три месеца от 6 900 лв. Ние сме се аргументирали и искам да внеса аргументите, с които 

цените на извършените от нас разходи са намалени или непризнати. Искам да ги представя, за 

да може работната група да ги има предвид при окончателното формиране и цената да бъде 

по-реална за нашите съграждани, които ще заплащат услугата, така и за нас, като експлоататор 

на съоръжението, което ще трябва да стопанисваме и поддържаме.  

 

Доц. д-р. И. Н. Иванов: 

Благодаря за изказването. Обръщам се към работната група дали ще вземе отношение 

или ще изчака писменото становище, което ще бъде представено.  
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И. Касчиев: 

Работната група ще разгледа възражението на В и К оператора. Обръщам внимание, 

че при заявлението за цени „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Свищов е прогнозирало 

разходите си за новата пречиствателна станция при 100% натоварване. Съгласно писмо, което 

имаме от дружеството от 01.04.2016 г., действителното натоварване на ПСОВ „Свищов“ е 

44%-45% от проектното. Работната група е преизчислила разходите, които са предложени от 

дружеството, въз основа на реалното натоварване на станцията.  

 

А. Беляков: 

Именно това имаме предвид. Цените, които са потвърдени от Комисията за разходи, в 

бъдещ период няма да могат да покрият нашите разходи, за да можем да работим ефективно и 

по възможност на нула. Не търсим печалба, но търсим ефект да не вземаме от цената за 

доставка на вода и отвеждане, за да може да добавяме към пречиствателната станция. На нас 

ни е ясно, че пречиствателната станция трябва да направи една работна година, за да видим 

действителните разходи, но и в самия договор за поддръжка и експлоатация има клаузи, които 

не са описани и има скрити моменти, които неминуемо ще доведат до повече разходи на 

дружеството, а оттам и до утежняване на финансовото състояние. Мога ли да внеса 

възражението? 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Г-н Беляков, благодаря за участието и за изказаното становище. Не знам дали 

разбрахте, че г-н Касчиев иска да разбере разходите при действителното натоварване на 

станцията, което е два пъти по-малко от прогнозното и е 44%, доколкото разбрах. Ако отново 

представите изчисления при 100% натоварване, това не отговаря на действителната картина, 

но възражението трябва да бъде внесено не директно през работната група, а чрез 

деловодството.  

 

А. Беляков: 

Ние сме го внесли в деловодството и искам едновременно да го дам и на г-н Касчиев. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Представете го на г-н Касчиев. То ще бъде внимателно разгледано.  

 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси към представителя на 

„Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Свищов. 

 

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 31.05.2016 г. за вземане на решение относно 

заявление с вх. № В-17-48-2/06.01.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги на „Водоснабдяване и Канализация - Свищов” ЕАД, гр. Свищов. 

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-17-48-2/10.05.2016 г. 

 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
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 .................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 (С. Тодорова) 

 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (В. Петков) 

 

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

 (Д. Кочков) 

          Р. ТОТКОВА 

  

 

 


