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П Р О Т О К О Л 
 

№ 38 
  

София, 11.03.2015 година 
 
 

 

Днес, 11.03.2015 г. от 10:30 ч. се проведе открито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР), ръководено от председателя Светла Тодорова. 

 

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Илиян Хр. Илиев, Евгения 

Харитонова, Костадинка Тодорова, Илиян Б. Илиев, Милена Миланова, Димитър 

Димитров, главният секретар Николай Георгиев, Ивайло Касчиев – началник на отдел „ЦР 

и БП - В и К услуги” и експерти от ДКЕВР. 

 

Заседанието се отразяваше от представители на средствата за масова информация.  
 

Председателят Светла Тодорова откри заседанието и констатира, че не са налице 

правни пречки за провеждането му. 

 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И ТЕРМАЛНИ ВОДИ” ЕООД, гр. 

Ракитово е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на ДКЕВР с изх. № В-17-10-

6/04.03.2015 г. и изпраща представители. На заседанието се явиха: 

 г-н  Ангел Паризов – управител; 

 г-жа Надежда Дойкина – счетоводител. 
 

На откритото заседание беше разгледан доклад относно утвърждаване на цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване, канализация и 

термални води” ЕООД, гр. Ракитово, който е приет с решение на ДКЕВР на закрито 

заседание по т. 5 от протокол №33/04.03.2015 г. и публикуван на интернет страницата на 

Комисията. 

 

  Председателят запита представителите на „Водоснабдяване, канализация и 

термални води” ЕООД, гр. Ракитово запознати ли са с доклада и имат ли забележки по 

него. 

 

Н. Дойкина: 

Смятам, че този доклад е абсолютно реалистичен. Беше заложено закупуването на 

един багер и оттам идва увеличението на цената на водата, а не цената на канала. Другите 

разходи са същите. Малко сме ги вдигнали, защото водим юридически дела. Основният 

проблем при нас беше, че нямаме техника. Има решение от общински съвет и трябва да 

изтеглим заем, за да купим багер. Основно оттам идва увеличението.   

 

Ангел Паризов: 

В момента ние ползваме един общински багер, който е малък и при водопроводи с 

дълбочина около четири метра не можем да работим. В преговори съм с някои от банките. 

В момента ни проучват дали могат да ни дадат кредит, който да изплатим за две-три 
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години.  

 

Св. Тодорова: 

Звучи тъжно, че едно дружество е доволно от това, че може да купи багер. Това 

говори за състоянието на малките В и К дружества. Да се надяваме, че дори и такива 

малки неще ще допринесат за по-добрата ви работа.  

 

Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси към 

представителите на дружеството. 

 

М. Миланова: 

Въпросът ми е свързан не толкова със заявлението за цени, колкото с доклада за 

бизнес плана на дружеството, който беше одобрен от Комисията. Стана ясно, че 

дружеството има голямо количество загуби. В Комисията са постъпвали и жалби във 

връзка с кражби. Какво правите относно търговските загуби и имате ли програма за 

намаляването им? Явно това е проблем.  

 

Н. Дойкина: 

Търговските загуби при нас никога не са били големи. Не знам какво е постъпило.  

 

М. Миланова: 

Говоря във връзка със сигнала от Валя Ахчиева.  

 

Надежда Дойкина: 

Това не се отнася за нас, а за Велинград. 

 

Ангел Паризов: 

Имаше един казус в Дорково, който беше във връзка с канализацията. С общи 

усилия на В и К дружеството и кмета на Дорково, направихме 40,6 метра ФИ 600 

канализация и 120 метра канализация ФИ 400, с което решихме проблема на улицата.  

 

  От страна на членовете на работната група нямаше въпроси към представителите 

на „Водоснабдяване, канализация и термални води” ЕООД, гр. Ракитово. 

 

Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са изяснени 

пълно и всестранно и на основание чл. 44, ал. 2 от Устройствения правилник на ДКЕВР и 

на нейната администрация,  

 

Р Е Ш И : 

 

1. Насрочва закрито заседание на 30.03.2015 г. за вземане на решение относно 

утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на 

„Водоснабдяване, канализация и термални води” ЕООД, гр. Ракитово. 

2. На дружеството да се изпрати уведомление за взетото решение с препоръчано 

писмо с обратна разписка. 
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Приложения: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № В-17-10-6/04.03.2015 г.   

2. Пълен запис на откритото заседание на цифров носител. 

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

       

1.................................................                                СВЕТЛА ТОДОРОВА 

 (Ил.Хр.Илиев) 

 

2. ................................................. 

 (Е.Харитонова) 

 

3. ................................................. 

 (К.Тодорова) 

 

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

 (Д.Димитров)        (Н. Георгиев) 

 

5. ................................................. 

 (М.Миланова) 

 

6. ................................................. 

 (Ил.Б. Илиев) 

 

 


