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П Р О Т О К О Л 

 

№ 154 
 

София, 13.07.2016 година 

 

Днес, 13.07.2016 от 10:27 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 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” ООД, гр. Добрич е уведомено за провеждане на 

заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-15-6/07.07.2016 г. и изпраща свои 

представители. На заседанието се явиха: 

 г-н Петър Калчев – управител; 

 г-н Мариян Николов – заместник-управител. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад относно внесени за утвърждаване от 

КЕВР със заявление с вх. № В-17-15-6/23.03.2016 г. за утвърждаване на цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ООД, 

гр. Добрич. Докладът е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 5 от протокол 

№ 146/06.07.2016 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

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

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

 

П. Калчев: 

Ние сме доволни от това, което е предложено като решение за водоснабдителна 

система Добрич, обаче имаме възражение по цените на услугите за водоснабдителна 

система Албена. Написали сме и писмено възражение, внесли сме го в Комисията. Основно 

по три точки: Да се работи с водни количества, които са фактически фактурирани през 2015 

г. въз основа на решение №Ж-106 от 2015 г. на Комисията. Да се имат предвид разходите за 

заплати на пречиствателна станция Албена. Да се съобразите с Ваше решение №БП-50 от 

22.06.2016 г. Специфичният разход за подаване на питейна вода за Албена да бъде 0,9. Това 

са нашите очаквания. Иначе проблемът е в това, че се случва една година по-късно. 

Основната причина е именно увеличението на таксата задължение към обществото и ние 

сме натрупали поради това нещо разлика от около 1 млн. лв., която ще остане да решаваме 

как да я покриваме.                                                                                                                                                                               
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Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Вие сте представили писмено становище с възражения. При това положение, г-н 

Касчиев, ще вземете ли някакво отношение или това ще бъде с доклада, който ще съпътства 

проекта за решение? 

 

И. Касчиев: 

Това ще бъде коментирано в проекта на решение. 

 

Председателят даде думата на членовете на Комисията. 

 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси.  

 

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 29.07.2016 г. за вземане на решение относно 

внесени за утвърждаване от КЕВР със заявление с вх. № В-17-15-6/23.03.2016 г. за 

утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич. 

 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-17-15-6/07.07.2016 г. 

 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (В. Петков)        

 

РОСИЦА ТОТКОВА 

 

           

  

 

 
 


