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П Р О Т О К О Л 
 

№ 127 
 

София, 15.06.2016 година 
 

Днес, 15.06.2016 от 10:01 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 Юлиян Митев - за главен секретар съгласно Заповед № 

361/08.06.2016 г. (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.  

 

„Напоителни системи” ЕАД, гр. София е уведомено за провеждане на заседанието с 

писмо на КЕВР с изх. № В-17-77-4/09.06.2016 г. и изпраща свои представители.  

На заседанието се явиха: 

 

 г-жа Наталия Жабленска – финансов директор; 

 г-жа Александра Василева – специалист „Възстановяване на околната среда“. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад относно внесени за утвърждаване от 

КЕВР със заявление с вх. № В-17-77-4/24.02.2016 г. цени на водоснабдителните  услуги на 

„Напоителни системи” ЕАД, гр. София. Докладът е приет с решение на КЕВР на закрито 

заседание по т. 1 от протокол № 119/08.06.2016 г. и публикуван на интернет страницата на 

Комисията. 

 

Председателят запита представителите на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София 

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

 

Н. Жабленска: 

Упълномощена съм от името на „Напоителни системи” ЕАД да кажа, че приемам 

всички бележки по доклада. Благодаря на Комисията. Нещата, които са отразени са 

аргументирани. Приемаме абсолютно всичко, което е включено в доклада и решението за 

цени.  

 

Доц. д-р. И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-жо Жабленска. Г-жо Василева, имате ли да добавите нещо? 

 

А. Василева: 

Не.  
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Доц. д-р. И. Н. Иванов: 

Г-н Касчиев, чухте положителната оценка за работната група относно доклада, който 

беше одобрен от Комисията на закрито заседание. При това положение аз благодаря на г-жа 

Жабленска и г-жа Василева за участието. Обявявам, че решението на Комисията ще бъде 

оповестено на 30.06.2016 г.  

 

Н. Жабленска: 

Само да добавя, че ние коментирахме с г-н Касчиев, че понижаването на цената на 

водата за Източно софийско поле се обяснява от това, че ние имаме нужда от много сериозни 

инвестиции, които не сме подготвени да осъществим в момента. Затова не са включени в 

сегашния модел на цени. Ще се мисли по този въпрос с новия бизнес план и след уточняване 

със „Софийска вода“ АД, Софийска община и т.н.  

 

Доц. д-р. И. Н. Иванов: 

Благодаря за това уточнение. Вие знаете, че предстои да представите бизнес план до 

края на месец юни. Надявам се да не закъснеете. Вероятно до края на годината бизнес планът 

ще бъде одобрен. В този случай вътре са и предложенията за цените. 

 

Н. Жабленска: 

Благодаря Ви, г-н Председател. Благодаря на Комисията и на работната група.  

 

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 30.06.2016 г. за вземане на решение относно внесени 

за утвърждаване от КЕВР със заявление с вх. № В-17-77-4/24.02.2016 г. цени на 

водоснабдителните  услуги на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София. 

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-17-77-4/09.06.2016 г. 

 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (В. Петков) 

 

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

 (Д. Кочков) 

          Ю. МИТЕВ 


