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П Р О Т О К О Л 
 

№ 258 
 

София, 03.12.2020 година 

 

Днес, 03.12.2020 г. от 10:02 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 Георги Добрев, Димитър 

Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

 

 На заседанието присъстваха И. Касчиев – главен директор на главна дирекция 

„Водоснабдителни и канализационни услуги“ и С. Маринова - началник на отдел в главна 

дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“. 

 

Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са 

налице правни пречки за провеждането му. 

 

На основание чл. 6а, ал.1 от Закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и 

за преодоляване на последиците, както и решение на КЕВР по Протокол № 175 от 

05.08.2020 г., т. 8, съгласно което за срока на обявената извънредна епидемична 

обстановка обществените обсъждания и откритите заседания се провеждат от разстояние, 

като се осигурява пряко и виртуално участие на заинтересованите лица по смисъла на чл. 

14, ал. 2 от Закона за енергетиката, с изключение на страните в административните 

производства, които могат да участват в откритите заседания присъствено. 

Предвид това, Комисията за енергийно и водно регулиране е поканила лицата, 

представляващи заинтересованите дружества, за пряко и виртуално участие в откритото 

заседание чрез програмата за съобщения Skype. 

 

"Софийска вода" АД, "ВиК" ЕООД, гр. Смолян, "ВиК-Варна" ООД, "ВиК" 

ЕООД, гр. Пловдив, "ВиК" ООД, гр. Силистра, "ВиК" ООД, гр. Кърджали, "ВиК" 

ООД, гр. Русе, „Напоителни системи“ ЕАД,  „ВиК – Златни пясъци“ ООД,  "ВиК" 

ООД, гр. Перник, "ВиК" ООД, гр. Монтана, "ВиК-Шумен" ООД, "ВиК-Сливен" 

ООД, "ВиК" ЕАД, гр. Бургас, "ВиК" ЕООД, гр. Ямбол, "ВиК" ООД, гр. Враца, "ВиК 

Добрич" АД, „Инфрастрой“ ЕООД, „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир,  

„Верила Сървис” АД,  "ВиК-Видин" ЕООД, "ВиК-Йовковци" ООД, ЛУКОЙЛ 

Нефтохим Бургас“ АД, "ВиК" ООД, гр. Габрово, "ВиК" ЕООД, гр. Плевен, „ВиК-

Кресна” ЕООД, "ВиК" ЕООД, гр. Благоевград, „ВиК Паничище” ЕООД, гр. 

Сапарева баня, „ВиК Берковица” ЕООД, „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК” АД, 

гр. Ловеч,  „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, „ВиК“ ЕООД, гр. София, 

"АЦК" ООД, "ВиК" ООД, гр. Търговище, "ВиК Стенето" ЕООД, гр. Троян, "ВиК" 
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ЕООД, гр. Хасково и „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар са уведомени за 

провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-00-8/27.11.2020 г.  

 

Участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype са заявили: 

 г-н Васил Тренев – изпълнителен директор на "Софийска вода" АД; 

 инж. Мариян Николов – управител на "ВиК" ЕООД, гр. Смолян;  

 г-н Спартак Николов – управител на "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив; 

 г-н Валентин Гривничов – представител на „Напоителни системи“ ЕАД; 

 г-жа Наталия Жабленска – представител на „Напоителни системи“ ЕАД; 

 г-жа Жанета Панайотова – представител на "ВиК-Шумен" ООД; 

 инж. Янчо Събев – представител на "ВиК-Сливен" ООД; 

 инж. Андон Добрев – представител на "ВиК-Сливен" ООД; 

 инж. Неделчо Неделчев – представител на "ВиК-Сливен" ООД; 

 г-жа Маргарита Славова – представител на "ВиК-Сливен" ООД; 

 г-жа Мариана Велева – представител на "ВиК-Сливен" ООД; 

 инж. Ганчо Тенев – изпълнителен директор на "ВиК" ЕАД, гр. Бургас; 

 г-жа Йорданка Танева – главен счетоводител на "ВиК" ЕООД, гр. Ямбол; 

 г-н Ангел Престойски – управител на "ВиК" ООД, гр. Враца; 

 "ВиК Добрич" АД; 

 г-н Димитър Велев – управител на „Инфрастрой“ ЕООД; 

 г-жа Виолета Клисурова – главен счетоводител на „Инфрастрой“ ЕООД; 

 инж. Георги Владов – управител на "ВиК-Видин" ЕООД; 

 г-н Росен Караджов – заместник-ръководител на комплекс "Енергиен и 

полипропилен" при ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД;  

 г-жа Тонга Георгиева – ръководител направление ФИД към „ВиК“ ЕООД, гр. 

Стара Загора; 

 инж.Стоян Иванов – управител на Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград; 

 г-жа Явор Миланов – управител на "ВиК" ООД, гр. Търговище; 

 г-н Исмаил Рахими – собственик на „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар. 

 

"ВиК-Варна" ООД, "ВиК" ООД, гр. Силистра, "ВиК" ООД, гр. Кърджали, "ВиК" 

ООД, гр. Русе, „ВиК – Златни пясъци“ ООД,  "ВиК" ООД, гр. Перник, "ВиК" ООД, гр. 

Монтана, „Инфрастрой“ ЕООД, „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир,  „Верила 

Сървис” АД,  "ВиК-Йовковци" ООД, "ВиК" ООД, гр. Габрово, "ВиК" ЕООД, гр. Плевен, 

„ВиК-Кресна” ЕООД, "ВиК" ЕООД, гр. Благоевград, „ВиК Паничище” ЕООД, гр. 

Сапарева баня, „ВиК Берковица” ЕООД, „ВиК” АД, гр. Ловеч,  „ „ВиК“ ЕООД, гр. София, 

"АЦК" ООД, "ВиК Стенето" ЕООД, гр. Троян и "ВиК" ЕООД, гр. Хасково не изпращат 

свои представители. 

  

На откритото заседание бяха разгледани доклад с вх. № В-Дк-339/24.11.2020 г. и 

проект на решение относно изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2021 г. по 

реда на чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и 

канализационните услуги. 

 

Докладът и проектът на решение, изготвен от работна група в състав: Ивайло 

Касчиев, Елена Маринова, Силвия Маринова, Василена Иванова, Румяна Костова, Лолита 

Косева, Ани Вучкова-Гюрова, Росица Желязкова, Йовка Велчева, Надежда Иванова и 

Ненко Ненков, са приети с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 1 от Протокол № 

254/27.12.2020 г. и публикувани на интернет страницата на Комисията. 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Уважаеми колеги, поради епидемичната обстановка в страната заседанието както 
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първото, така и второто го повеждаме в съответствие с два акта. Единият, това е заповедта 

на министъра на здравеопазването,  предвидените дейности там и начин за провеждане на 

подобни заседания. Има задължителен характер за всички организации в страната, в т.ч. 

за КЕВР. Второ, това е нашето решение на КЕВР по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, 

за провеждане на публичните заседания – открити и обществени обсъждания.  

В съответствие с процедурата за открити заседания материалите - както докладът, 

така и проектът на решение бяха изпратени до всички заинтересовани страни, освен това 

бяха публикувани на интернет страницата на Комисията. 

Има и не малко дружества, които не са заявили участие в откритото заседание, но в 

крайна сметка това е воля на всяко едно дружество, което желае или не, да представи 

своето становище.  

Започваме с г-н В. Тренев, изпълнителен директор на "Софийска вода" АД. Моля 

да се осъществи връзка по Skype с г-н Тренев.  

 

Служител от КЕВР потърси г-н В. Тренев, изпълнителен директор на "Софийска 

вода" АД, за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Здравейте, г-н Тренев. 

 

В. Тренев – изпълнителен директор на "Софийска вода" АД: 

Добър ден. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Г-н Тренев, очакваме да ни представите становището на ръководеното от Вас 

дружество "Софийска вода" АД относно темата на откритото заседание, а именно -

изменението на одобрените планове на ВиК услуги за 2021 г. Заповядайте. 

 

В. Тренев – изпълнителен директор на "Софийска вода" АД: 

Благодаря Ви. Първо, да блатодаря, че в тази сложна обстановка КЕВР е направила 

такава организация, че да имаме възможност да участваме. Както винаги аз подкрепям ... 

и "Софийска вода" АД подкрепя предложението за решение на КЕВР. Имаме технически 

забележки по проекта на решение, като те ще бъдат писмено депозирани в 

законоустановените срокове. Това е от нас. Благодаря Ви. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Тренев. Вие познавате процедурата, моля Ви да си представите в 

установения срок от 14 дни Вашите писмени становища. Независимо от това, какви са 

Вашите забележки, те ще бъдат разгледани внимателно от работната група и отразени в 

мотивите при приемане на окончателното наше решение. Успешен ден Ви желая.  

 

В. Тренев – изпълнителен директор на "Софийска вода" АД: 

Успешен ден и успешна работа на Комисията. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Преминаваме към инж. М. Николов, който е управител на "ВиК" ЕООД, гр. 

Смолян. Моля връзка с г-н Николов. 

 

Служител от КЕВР потърси г-н М. Николов, управител на "ВиК" ЕООД, гр. 

Смолян, за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Здравейте, г-н Николов. 
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М. Николов – управител на "ВиК" ЕООД, гр. Смолян: 

Здравейте, г-н Иванов. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Очакваме Вашето становище, което всъщност е становище на ръководеното от Вас 

дружество, по проекта на изменение на цениете на ВиК услуги за 2021 г. Заповядайте, 

слушаме Ви. 

 

М. Николов – управител на "ВиК" ЕООД, гр. Смолян: 

Благодаря за възможността да взема отношение. Аз съм представил и писмено 

становище. Нашето дружество категорично възразява върху проекта за решение, тъй 

като... да, има известно неизпълнение, но никъде не се отчита повишаване цената на 

електроенергията, която е някъде с около 40% вече по-висока, отколкото когато беше 

изготвен бизнес планът. Плюс това минималната работна заплата също с 40% се увеличи 

за този период. Това е едно от нещата, срещу които възразяваме. Другото, което е, 

смятаме, че не е нормално и няма логика, когато намаляваме задължението за инвестиции 

на 8 месеца, специално за нашето дружество, да намалим и изпълнението. При 

положение, че когато е намалена на 8 месеца инвестицията за 2017 г., аз трябваше да 

изпълня 550 хил. лв. инвистиции, аз съм изпълнил 580 хил. лв. приблизително, а ми се 

признават 380. Това нормално ли е? Това показват таблици 4 и 5, когато ги сравним. 

Освен това, в таблица 11 във връзка с изпълнение на показателите за ефективност относно 

рехабилитацията на водопроводната мрежа не може да отчитаме преизпълнението на 

стойностите в пъти, а да казваме след това, че няма достатъчно... липса на информация, 

при положение че в табл. 7 е дадено 67% за внедряване и 77% за внедряване на 

характеристики за база данни. Тези неща съм ги представил писменно. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Николов. Всичко това, което казахте, Вие казахте, че е 

представено писмено? 

 

М. Николов – управител на "ВиК" ЕООД, гр. Смолян: 

Да, вчера съм го представил писмено. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Бъдете уверен, че работната група ще се запознае с Вашето становище. Успешен 

ден Ви желая. 

 

М. Николов – управител на "ВиК" ЕООД, гр. Смолян: 

Успешен ден и на Комисията. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря. Колеги, преминаваме към изказването на г-н С. Николов – управител на 

"ВиК" ЕООД, гр. Пловдив. 

 

Служител от КЕВР потърси г-н С. Николов, управител на "ВиК" ЕООД, гр. 

Пловдив, за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

  

Д. Атанасова – главен счетоводител на "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив: 

Добър ден. Извинявайте, аз съм главният счетоводител Даниела Атанасова. Поради 

ангажимент г-н С. Николов отсъства в момента и аз го представлявам. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 
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Заповядайте, г-жо Атанасова, слушаме Ви. 

 

Д. Атанасова – главен счетоводител на "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив: 

Ами... ние няма какво да добавим към предложението, което сте внесли, за 

увеличение на цената. Подкрепяме... 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Връзката е много нестабилна. 

 

Д. Атанасова – главен счетоводител на "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив: 

Съжалявам. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Само да обобщя. От накъсаните думи, които достигат до нас, разбрахме: Вие сте 

представили или ще представите становще по изготвения доклад? Представено ли е вече 

или имате възможност в рамките на следващите две седмици да представите? Какво ще 

направи "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив? 

 

Д. Атанасова – главен счетоводител на "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив: 

Все още не е представено становище ... Подкрепяме предложението, което 

Комисията е посочила в заявлението. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-жо Атанасова. И на Вас Ви пожелаваме успешен ден, а ние 

преминаваме към г-н В. Гривничов и г-жа Н. Жабленска, които ще представят 

становището на „Напоителни системи“ ЕАД. Моля, връзка. 

 

Служител от КЕВР потърси г-н В. Гривничов, представител на „Напоителни 

системи“ ЕАД, за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Здравейте, г-н Гривничов. 

 

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

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Не достига до нас Вашият глас. Не знам защо. 

 

В. Гривничов – представител на „Напоителни системи“ ЕАД: 

Здравейте. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Здравейте. Очакваме да ни представите становището на „Напоителни системи“ 

ЕАД по предложението, което е изготвено от Комисията чрез работната група, за 

изменение на цените на ВиК услугите за 2021 г. Слушаме Ви. 

 

В. Гривничов – представител на „Напоителни системи“ ЕАД: 

Само секунда да викна колежката, защото тя е по-запоната със становището. 

 

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

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

И така, колеги, ние продължаваме със заседанието. Ако впоследствие 



 6 

представителите на „Напоителни системи“ ЕАД пожелаят да се включат, накрая на 

списъка можем да ги включим повторно. Иначе нямаме възможност повече да ги 

изчакваме. И така, минаваме към г-жа Ж. Панайотова, която ще представи становището 

на "ВиК-Шумен" ООД. 

 

На програмата за съобщения Skype се включи Н. Жабленска – представител на 

„Напоителни системи“ ЕАД. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Г-жо Жабленска, мисля, че вече осъществихме връзка с Вас. Моля Ви да говорите 

високо и ясно, защото се чуваше само накъсана част от изказването на г-н Гривничов. 

Заповядайте, слушаме Ви. 

  

Н. Жабленска – представител на „Напоителни системи“ ЕАД: 

Здравейте. Това, което мога да отбележа по решението за цени, е единствено, че ... 

това, което разбрах, е, че отразяват неизпълнението на инвестициите. Но изпълнението на 

инвестициите ние не можем да го осъществим, защото системно ВиК операторите не си 

изпълняват задълженията към нас. Нашите вземания към 2019 г. са 1 146 хил. лв., а 

прихдите ни са горе-долу в този порядък. Имаме вземания, несъбрани, от някои оператори 

от 2015 г., като например ... 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Имате ли други забележки към проекта на решение? 

 

Н. Жабленска – представител на „Напоителни системи“ ЕАД: 

Не, просто исках това да отбележа. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Г-жо Жалбенска, моля да се възползвате от възможността, която имате, в рамките 

на следващите две седмици, това е законоустановен срок, да ни представите писмено 

Вашето становище. 

 

Н. Жабленска – представител на „Напоителни системи“ ЕАД: 

Благодаря Ви. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви и аз за участието. Желая Ви хубав ден и на Вас, и на г-н Гривничов. 

Колеги, ние сега вече преминаваме към г-жа Ж. Панайотова, която ще представи 

становището на "ВиК-Шумен" ООД. 

 

Служител от КЕВР потърси г-жа Ж. Панайотова, представител на "ВиК-

Шумен" ООД, за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Здравейте, г-жо Панайотова. 

 

Ж. Панайотова – представител на "ВиК-Шумен" ООД: 

Здравейте, г-н Иванов. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Заповядайте да представите становището на "ВиК-Шумен" ООД. Говорете силно, 

за да можем да Ви чуваме. И така, имате думата. 
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Ж. Панайотова – представител на "ВиК-Шумен" ООД: 

Ще представим писмено нашето становище в законоустановения двуседмичен срок 

.... Бих искала да се възползвам ... 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Разбирам, че в установения срок ще представите писмено становище. Нали така? 

 

Ж. Панайотова – представител на "ВиК-Шумен" ООД: 

Точно така. Искам да се възползвам.... 

 

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

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

За съжаление наистина отново има проблем със звука, който идва от Вас, г-жо 

Панайотова. Ще очакваме Вашето писмено становище. Не Ви чуваме относно това, което 

искате да ни съобщите в момента под формата на изказване. Не знам къде връзката се 

нарушава, но наистина не сме в състояние да Ви чуем. Желая Ви успешен ден. 

Колеги, преминаваме към "ВиК-Сливен" ООД. Те са заявили участието на петима 

свои представители: инж. Янчо Събев, инж. Андон Добрев, инж. Неделчо Неделчев, г-жа 

Маргарита Славова и г-жа Мариана Велева. 

 

Служител от КЕВР потърси представителите на "ВиК-Сливен" ООД за видео 

разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Здравейте, с г-жа Славова ли говоря? 

 

Технически секретар Берберова: 

Не, с технически секретар Берберова. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Моля Ви, представете се. Вие ще осъществите ли връзката със заявените 

представители на "ВиК-Сливен" ООД или ще ни съобщите директно Вие нещо, сързано с 

Вашето становище? 

 

Технически секретар Берберова: 

Не, не, просто сега ще дойдат колегите. Аз съм по техническата част само. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Какво заначи - сега ще дойдат? Ние чакаме изказването веднага. 

 

Технически секретар Берберова: 

Те са тук, да, да, секунда само. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Включете ни тогава, нека се включат. 

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

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Колеги от "ВиК-Сливен" ООД, чакаме Вашето становище по предложението за 

изменение на цените на ВиК услугите за 2021 г. Моля да го изразите. 

........................... 
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Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Слушаме Ви. 

 

Янчо Събев – представител на "ВиК-Сливен" ООД: 

Становището на "ВиК-Сливен" ООД по отношение на предлаганите цени на ВиК 

услуги... 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

По-силно, моля Ви, не се чува. Може да си свалите маската, ако имате доверие на 

Вашите колеги. 

 

Янчо Събев – представител на "ВиК-Сливен" ООД: 

Становището на "ВиК-Сливен" ООД спрямо предлаганите цени на ВиК услугите от 

01 януари е отрицателно. Не сме съгласни цените да бъдат намалени, заложени в проекта 

на решение. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Вие ще ни представите ли Ваше писмено становище? 

 

Янчо Събев – представител на "ВиК-Сливен" ООД: 

Да, ще предложим наше писмено становище.... 

 

Технически секретар Берберова: 

В законовия срок, г-н Председател. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Да, Вие го знаете, двуседмичен срок. Ще Ви моля в писменото становище да 

изтъкнете конкретно мотивите, освен несъгласието, което заявихте. 

 

Технически секретар Берберова: 

Благодаря, ще ги изтъкнем. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Дали считате, че неправилно са отчетени Вашите постижения от КЕВР или има 

някакъв друг пропуск? Искаме да чуем какви са конкретно Вашите възражения, освен 

това, което декларирахте. 

 

Янчо Събев – представител на "ВиК-Сливен" ООД: 

Конкретно нашето възражение .... предвид настъпилото почти вече тригодишно 

засушаване и спадането на нивото на водните обеми в основния водоизтоник за гр. 

Сливен .. се наложи през 2019 г. алтернативните водоизточници .. на р. Тунджа, които 

осигуриха нормално водоснабдяване на гр. Сливен, без да има режим, без да се наруши 

непрекъснатостта на водоподаването, но това доведе до огромни наши разходи за 

електроенергия, които ние много трудно покривахме при тази цена на услугите, която е 

през 2020 г. Това е основното наше възражение, тъй като може да се коментира само с 

няколко думи. Приходите на ВиК дружеството през 2020 г. и през 2019 са средно 7 300 

хил. лв. на месец. За 2020 г. основните разходи казвам, разходи за електроенергия – 500 

хил. лв., разходи за заплати – 430 хил. лв., разходи за ДДС - средно 90 хил. лв. Станаха 1 

млн. лв. С останалите 300 хил. лв. ... цените на ВиК услугите,... изплащахме и заплатите. 

Другото, което е, разплащането ... За инвестиционни разходи почти не остава нищо, за 

ремонтна програма, която изпълнявахме, също почти нищо. Да не говорим за социалната 

програма на дружеството, която... Този недостиг на средства при сегашното ниво на 

цените, едвам се оправяме. Едвам. Закъснели заплати, търсим помощ от ВиК холдинга. В 
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следващата година при това намаление на цената, това ще доведе до фалит на 

дружеството. По-подробно тези неща ще ги изложим в нашето становище, което ще 

представим пред Вас писмено и с по-разширена и по-обхватна документация.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви много. Все пак бихте ли си казали името, защото тук  ... 

 

Янчо Събев – представител на "ВиК-Сливен" ООД: 

Аз се казвам Янчо Събев. Главен инженер съм на дружеството. Отговарям аз, тъй 

като управителят в момента е в болнични. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Събев. Това беше нужно, защото се води запис на заседанието, 

да се знае този, който е взел участие. Ние чухме аргументите, които Вие изложихте. Както 

Вие казахте, в писменото становище те ще бъдат по-подробно и пълно представени. 

Благодаря Ви за участието, както и на другите колеги. Преминаваме към г-н Г. Тенев - 

изпълнителен директор на "ВиК" ЕАД, гр. Бургас. 

 

Служител от КЕВР потърси г-н Г. Тенев, изпълнителен директор на "ВиК" ЕАД, 

гр. Бургас, за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Добър ден, г-н Тенев. 

 

Г. Тенев - изпълнителен директор на "ВиК" ЕАД, гр. Бургас: 

Добър ден, чувате ли ме добре? 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Чуваме Ви много добре. 

 

Г. Тенев - изпълнителен директор на "ВиК" ЕАД, гр. Бургас: 

Ние ще представим писмени възражения..... 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Г-н Тенев, очакваме Вие да ни представите становището на "ВиК" ЕАД, гр. Бургас 

по предложението за утвърждаване на цени за 2021 г. Заповядайте, слушаме Ви. 

 

Г. Тенев - изпълнителен директор на "ВиК" ЕАД, гр. Бургас: 

Така или иначе ние ще представим писмени възражения, не сме съгласни с 

доклада. Даже мислим, че Комисията може да приложи чл.19 от ЗРВКУ за извънредни 

обстоятелства. Така или иначе инвестициите, които не сме направили, са отишли за ток и 

за заплати, тъй като са занижени като цяло в прогнозите. Ние ще входираме писмените си 

възражение и се надявам, че Комисията ще ги вземе предвид. В противен случай ще 

жалим решенито на Комисията. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Тенев. Сигурно не Ви е за първи път. 

 

Г. Тенев - изпълнителен директор на "ВиК" ЕАД, гр. Бургас: 

И аз благодаря и приятно заседание. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Колети, да преминем към "ВиК" ЕООД, гр. Ямбол, които също са заявили участие, 
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и да видим кой ще представи тяхното становище. 

 

Служител от КЕВР потърси представителя на "ВиК" ЕООД, гр. Ямбол за видео 

разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Заовядайте, моля Ви де се представите и след това да ни съобщите какво е 

становището на "ВиК" ЕООД, гр. Ямбол по предложнията за цени. 

 

Й. Танева – главен счетоводител на "ВиК" ЕООД, гр. Ямбол: 

Здравейте. Йорданка Такева съм, главният счетоводител. Ние също ще възразим 

срещу цената, подобно на колегите от Бургас, Смолян, Сливен. Тази цена направо е 

унищожителна за нас. Писмено ще представим в 14-дневния срок възраженията си, но аз 

само искам да кажа, че с тази предложена цена ние се връщаме 10 години назад и 

съответно тези показатели, които не сме покрили все още, едва ли ще бъдат покрити. 

Имам един конкретен въпрос. Как при пълно неизпълнение на показател се получава 

оценка 1 и при оценка 1 защо в едни случаи имаме +0,60% стойност на коефициента, а в 

други случаи -0,30%? Това ми е конкретният въпрос. Всичките си възражения ще ги 

представим писмено.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви много. Ще получите съответно мотивирано или приемане, или 

отхвърляне на Вашите предложения в окончателните мотиви при приемането на цените. 

Благодаря Ви и успешен ден Ви желая. И сега преминаваме към г-н А. Престойски, който 

е управител на "ВиК" ООД, гр. Враца. Моля, връзка с г-н Престойски. 

 

 

Служител от КЕВР потърси г-н А. Прескойски, управител на "ВиК" ООД, гр. 

Враца, за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Здравейте, г-н Престойски. 

 

А. Престойски – управител на "ВиК" ООД, гр. Враца: 

Ало. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Да, чуваме Ви. Вече Ви и виждаме. Надявам се, че и Вие нас ни чувате. 

 

А. Престойски – управител на "ВиК" ООД, гр. Враца: 

Ало. Чуваме ли се? 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Ние Ви чуваме. 

 

А. Престойски – управител на "ВиК" ООД, гр. Враца: 

Малко ще усиля, защото Ви чувам много слабо.. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

По-близо вероятно до микрофона да говорите. 

 

.................. 
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Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Чуваме Ви с прекъсване, от време на време по някоя дума чуваме от Вас. 

 

А. Престойски – управител на "ВиК" ООД, гр. Враца: 

Аз Ви чувам добре. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

И ние в момента Ви чуваме и Вас добре, но да видим така ли ще продължи. 

Започнете, да чуем становището Ви. 

 

А. Престойски – управител на "ВиК" ООД, гр. Враца: 

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

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Сега нищо не чуваме. Г-н Престойски, за съжаление, не можем да чуем почти нищо 

от Вашето изказване. Наистина. Вие много добре познавате процедурата. Ще очакваме 

Вашето становище в качеството Ви, естествено, на управител на "ВиК" ООД, гр. Враца. В 

същото време, тъй като Вие сте и председател на Асоциацията на ВиК операторите, в 

общественото обсъждане може да вземете също отношение, стига дотогава този проблем, 

който сега възниква, и който в момента не може да се реши технически, да бъде решен. 

Той не е от нас. Не случайно Вие ни чувате добре, но има нещо, което там при Вас се 

случва, и не можем да Ви чуем. Съжалявам много. 

Колеги, продължаваме със следващия участник "ВиК Добрич" АД. Заявили са 

участие, не са съобщили име на участника. 

 

Служител от КЕВР потърси представител на "ВиК Добрич" АД за видео разговор 

чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Очевидно няма връзка. 

 

Служител от КЕВР осъществи телефонен разговор с А. Престойски – управител 

на "ВиК" ООД, гр. Враца.  

 

А. Престойски – управител на "ВиК" ООД, гр. Враца: 
Ало. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Г-н Престойски, Вие сте на телефона, нали? 

 

А. Престойски – управител на "ВиК" ООД, гр. Враца: 
Да, да, сега по телефона се чуваме. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Можете да направите Вашето изказване, чуваме Ви много добре. Заповядайте. 

 

А. Престойски – управител на "ВиК" ООД, гр. Враца: 
Явно при така създалата се обстановка не трябвада говорим дълго. Запазвам си 

правото всичко, което исках да Ви кажа по-съществено, да го напишем писмено в 14-

дневния срок. Само две неща ще Ви кажа, които според мен са вече много фрапиращи. 

Едното е, че цената, която ни е определена да доставяме вода на друг оператор, а това е 

ВиК Монтана, е по-ниска от тази, която ние взимаме от същого дружество 15 км преди 

това. Аз не виждам това по какъв начин кореспондира изобщо с някакво регулиране. Не 
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може все пак да продаваме на загуба на дружеството, от което ние взимаме вода. Не знам 

как го правите това нещо. Другото също е абсолютно фрапиращо. Цената, на който ние 

ще плащаме услугата за водата от Среченска бара, при нас е два пъти по-висока от тази, 

която ще заплащат ВиК Берковица и ВиК Монтана. Не може за една и съща услуга, за 

едно и също нещо някой да плаща двойно. Помислете. Това също няма нищо общо с 

принципите на регулиране. Другите неща ще Ви ги предам писмено. Тъй като сте ме 

включили, после не знам дали ще мога да се включа, като председател на Асоциацията на 

ВиКоператорите, едно изречение само.. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Да, слушаме Ви. 

 

А. Престойски – управител на "ВиК" ООД, гр. Враца: 
Аз съм дълбоко убеден, че в Комисията работят добри професионалисти. Вие с 

това решение знаете какво сте направили, а именно че няколко дружества ще изпаднат в 

много тежко състояние следващата година, ако влезе в сила това предложение. На всички 

ни е ясно, че Вие сте наясно с това. Въпросът е само защо го правите. Този въпрос бих 

искал да Ви задам. Друго нямам какво да Ви кажа. Приятен ден и приятна работа. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Престойски. Вашите възражения както първото, така и общото 

след това, бяха чути както от Комисията, така и от работната група. По конкретните 

възражения считам, че ще има по някакъв начин обяснение във финалните мотиви в 

нашето решение. Благодаря Ви. 

Колеги, сега вече преминаваме към "ВиК Добрич" АД. 

 

Служител от КЕВР потърси представител на "ВиК Добрич" АД за видео разговор 

чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Както и предишния път, никой няма на линия от страна на "ВиК Добрич" АД. Г-н 

Цанев, така ли е? Добре. Продължаваме напред. Моля, връзка с „Инфрастрой“ ЕООД. 

 

Служител от КЕВР потърси представителя на „Инфрастрой“ ЕООД за видео 

разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Добър ден. Г-н Велев, с Вас разговаряме, нали? 

 

Д. Велев – управител на „Инфрастрой“ ЕООД: 

Да, да, Димитър Велев съм аз. Здравейте, г-н Иванов. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Г-н Велев, моля да ни представите становището на „Инфрастрой“ ЕООД по 

отношение на предложението за цени ва ВиК усугите за 2021 г. Слушаме Ви.  

 

В. Клисурова – главен счетоводител на „Инфрастрой“ ЕООД: 

Нашето дружество одобрява проекта. Нямаме въражения към цените конкретно в 

нашия случай. Приемаме така представения проект. Нямаме възражения. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви много. Колеги, чухте едно изцяло положително становище по 

отношение на изготвените от нас доклад и проект на решение. Ние преминаваме към г-н 
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Георги Владов, който е управител на "ВиК-Видин" ЕООД. 

 

 

Служител от КЕВР потърси г-н Георги Владов, управител на "ВиК-Видин" ЕООД, 

за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Добър ден, г-н Владов. Очакваме да чуем Вашето становище. 

 

Г. Владов – управител на "ВиК-Видин" ЕООД: 

Чуваме ли се добре? 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Не Ви чух, повторете. 

 

Г. Владов – управител на "ВиК-Видин" ЕООД: 

Чуваме ли се добре? 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Да, чуваме Ви добре, за разлика от някои Ваши колеги, с които връзката беше 

трудна, някъде изобщо неосъществена. Чуваме Ви много добре. 

 

Г. Владов – управител на "ВиК-Видин" ЕООД: 

Ами сега ще Ви направя една аналогия по отношение на връзката, която казахте. 

Привет от Севелозападнала България и по намалението на цените – явно от най-

пропадналото ВиК в България. Но както сам констатирахте, че връзката не е най-лоша, от 

което следва, че не сме най-западналият регион, аз дълбоко вярвам, че не сме най-

пропадналото ВиК. Фактът, че се получава така, явно трябва да потърсим някаква 

причина защо на практика резултатите са такива. От това, което казах дотук, мисля, че е 

ясно, че не приемаме доклада. Ще дадем нашето писмено становище, но използвам 

възможността, че се чуваме доре, да кажа нещо, което сигурно няма да го нариша в 

становището. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Слушаме Ви вниматерно. 

 

Г. Владов – управител на "ВиК-Видин" ЕООД: 

Защото.... то всъщност е малко оптимистично. Аз от няколко дни се мъча да си 

намеря доза за оптимизъм, защото това сигурно ми е най-трудното изказване за 28 г. 

директор на това предприятие. Да Ви кажа как изглежда най-пропадналото ВиК 

предприятие в България. Ами ние никога не сме приключвали на загуба, нямаме 

задължения към никакви доставчици, кредитори, Басейнови дирекции. И сега сме си 

платили задълженията към Басейнова дирекция към деветмесечието. От 5 години и повече 

нямаме населено място на режим. Имаме една от най-високите събираемости в България, 

което поне Комисията е отчела в доклада си, че сме изпълнили. Имаме една от най-

приличните загуби на вода. Сигурно първи в страната, не сигурно, а доказано първи, 

направихме хидравлични модели не само на гр. Видин, но и на почти всички общенски 

центрове и значими населени места, и в момента имаме сигурно от добрите направени 

ГИС системи за гр. Видин заедно с още няколко ВиК, която би могла да бъде видяна, 

защото в доклада е отчетено, че няма доказателства за нея, след като пратихме не знам 

колко на брой екранни справки и т.н. Много ме боли от този доклад. Казвам Ви го честно. 

Малкият колектив на "ВиК-Видин" ЕООД не заслужава такава оценка. И ако трябва да 

бъде наказано "ВиК-Видин" ЕООД, накажете управителя, а не ВиК и населението с тази 
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ниска цена, която Ви гарантирам, че ще го остави без вода. Защо? Защото ние догодина с 

тази цена ... При Вас има специалисти, много добри, които са работили във ВиК сектора. 

Накарайте ги да направят един обход. Какво би се случило с "ВиК-Видин" ЕООД 

догодина при това понижаване с 33 ст. цената на водата? Ами, сигурен фалит. Сигурен 

фалит, а ние кандидатстваме и имаме подписани договори за 25 млн. лв. по ОПОС. Кой 

ще ни даде на нас кредит за съфинансиране и за текущите разходи, които трябва да 

направим? Отива в неизпълнение главният водопровод на града, който захранва гр. Видин 

и 14 населени места. Той е правен 1974 – 1975 г. Само след една-две години тук ще се 

изсипе сигурно половин България да взема решение за кризисни ситуации, как да реагира 

при толкова населени места без вода. Няма да може да довършим водния цикъл на Видин, 

финалния колектор, който ще компрометира всички тези милиони, които бяха дадени тук. 

Това ми е молбата към Вас. Лесно ще намалим цената, т.е. Вие ще я намалите. Нека да се 

постараят специалистите до Вас да направят една картинка - какво ще се случи с това 

ВиК. Нима ще изпълним бизнес програмата за 2020 или за 2021 г., 2021 г. по-точно, 

защото цената.. И още нещо да Ви кажа, защото в скоро време го коментирахме, за да 

видите, че нещо не е наред. Цената, която ни одобрихте за пречистване тази година, 

защото се оказа нереална цената за пречиствателната станция, тя касае само 2020 г. и след 

това. Вие коригирате тази цена на база доклада, който обхваща 2017 – 2019 г. От 31 ст. 

признавате 53 и сега ги коригирате на 44 ст. на база доклада. Не го разбирам, наистина. 

Много Ви моля, преразгледайте отново, ако тябва, повторна проверка направете, защото 

показателите за качесто от 11 не ги отчитате изпълнени, само защото не харесвате 

програмния продукт, с който ние работим. Той е достатъчно надежден. Ние внедрихме 

програмния продукт, който ... одобрява. И каква е разликаат? Никаква. Въпрос на форма 

на отчитане. Дали ще напишете един доклад на WОRD или на друг програмен продукт, 

важно е съдържанието на доклада. Много Ви благодаря за търпението, което проявихте да 

ме изслушате. И се надявам на мъдрото Ви решение. Не фалирайте дружество, което се 

справя добре, работи добре. Не го пращайте при тези дружества, които трябва да им се 

търси начин да се подпомагат финансово и да тежат на държавата. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Владов, благодаря Ви за откровеното изказване и наистина.... 

Той прекъсна, така че няма смисъл повече. 

Колеги, да преминем към изказването на г-н Р. Караджов – заместник-ръководител 

на комплекс "Енергиен и полипропилен" към ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД. 

 

Служител от КЕВР потърси г-н Р. Караджов, заместник-ръководител на 

комплекс "Енергиен и полипропилен" към ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, за видео 

разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Здравейте, г-н Караджов. 

 

Р. Караджов – заместник-ръководител на комплекс "Енергиен и 

полипропилен" при ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД: 

Здравейте, г-н Иванов. Нямаме възражения по отношение на предложените нови 

цени за 2021 г. Коефициентите, които участват в определянето на тези цени, са 

определени точно и коректно в доклада на Гл. дирекция ВиКУ. 

  

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви много. Нямате възражения, нямате забележки. Желая Ви успешен 

ден. 

Колеги, преминаваме към „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, г-жа Георгиева – 

ръководител направление ФИД, финансови-икономически дейности, предполагам. 
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Служител от КЕВР потърси г-жа Георгиева, ръководител направление ФИД към 

„ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Г-жа Георгиева не е на линия, в такъв случай продължаваме с „Водоснабдяване - 

Дунав“ ЕООД, гр. Разград. Сановището ще изрази г-н С. Иванов, който е управител на 

„Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разгра 

  

Служител от КЕВР потърси г-н С. Иванов, управител на „Водоснабдяване - 

Дунав“ ЕООД, гр. Разграза, за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Направете още един опит. 

 

Служител от КЕВР отново потърси г-н С. Иванов, управител на 

„Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разграза, за видео разговор чрез програмата за 

съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Здравейте, г-н Иванов. 

 

С. Иванов – управител на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград: 

Здравейте. С. Иванов - „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Тоно така. Г-н Иванов, очакваме да чуем Вашето становище по предложението за 

цени на ВиК услугите за 2021 г. 

 

С. Иванов – управител на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград: 
Становището, което ще депозираме писмено в законоустановения срок, относно 

проекта за решение касае два аспекта. Първият аспект е влиянието на инфлацията върху 

цената за 2021 г. Съгласно указанията на КЕВР влиянието на инфлацията се прилага само 

за периода, за който дружеството има действащ бизнес план. Този период е различен за 

различните дружества, като за нашето дружество е само една година, като само за 4 

месеца от тази една година дружеството работи с разчетените по бизнес план цени. Както 

знаете, за 2020 г. „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД е единственото дружество, което 

получи намаление на цената с повече от 20 ст., за сметка на социалната поносимост на 

цената за обл. Разград. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Да, така беше. 

 

С. Иванов – управител на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград: 

Въпросът ни в нашето становище ще бъде: Защо инфлационният индекс не се 

прилага за целия тригодишен период от 2017 до 2019 г., включително? Вторият въпрос 

касае корекцията на цените с коефициента Y. Както казах, в продължение на трите години 

– 2017, 2018 и 2019 г., в продължение на тези 36 месеца „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, 

гр. Разград работи с актуални, разчетени цени по бизнес план само в продължение на 4 

месеца. При тези условия дружеството не е имало финансова възможност или условия, за 

да изпълни показателите, които формират коефициента Х. В този смисъл моля да бъде 

преразгледано решението в тази част и ако е възможно, да се коригира влиянието на този 

коефициент и влиянието на инфлацията. Моля да бъде направено. Нямам повече въпроси. 
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Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря. Г-н Иванов, Вие ще подадете писмено становище, нали? 

 

С. Иванов – управител на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград: 

Да, в законоустановения срок ще го подадем. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви. И преминаваме към г-н Я. Миланов, който е управител на "ВиК" 

ООД, гр. Търговище. 

 

Служител от КЕВР потърси г-н Я. Миланов, управител на "ВиК" ООД, гр. 

Търговищ, за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Заповядайте, г-н Миланов. 

 

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

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Чувате ли ни, г-н Миланов? Г-н Цанев, ако може пак по телефона да го включите. 

 

Служител от КЕВР осъществи телефонен разговор с Я. Миланов – управител на 

"ВиК" ООД, гр. Търговище.  

 

Доц. д-р Иванов: 
Г-н Миланов, тъй като не можахме да осъществим звукова връзка по Skype със 

Вас, имаше само образ, решихме в крайна сметка по телефона да имате тази възможност 

да ни съобщите становището на "ВиК" ООД, гр. Търговище. Заповядайте, имате думата. 

 

Я. Миланов – управител на "ВиК" ООД, гр. Търговище: 

Здравейте, добър ден на Комисията. Не знам защо не стана връзката по Skype. 

Наблюдавам заседанието от самото начало. Становището на "ВиК" ООД, гр. Търговище, 

което ще представим писмено в 14-дневния законоустановен срок, е следното. Както 

знаете, ние сме последните, получили цена по новите условия от 01.03.2020 г. Ние нямаме 

извършена от Комисията проверка какво сме изпълнили и кое не сме изпълнили. 

Евиднственото, което Комисията ни намалява - 4 ст. от сега действащата ни цена, е въз 

основа на инфлацията за периода 01 март – 30 октомври. Не сме съгласни с това поради 

факта, че от 01.01.2021 г. ще трябва да се променят възнагражденията на работниците, а 

Вие ни взимате 4 ст., а трябваше да ни дадете 0,06 ст., което ще опишем и желаем 

Комисята да преразгледа в бъдещото си решение. Благодаря за вниманието. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря, г-н Миланов. Чухме Вашето становище. Моля да ни представите това 

становище и в писмен вид в установения срок, а за днес Ви желаем успешен ден. 

Минаваме към последния записан участник. Това е г-н И. Рахими, който е 

собственик на „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар. 

 

Служител от КЕВР потърси г-н И. Рахими, собственик на „Спринг Форс“ ООД, 

гр. Нови Пазар, за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Здравейте, г-н Рахими. 
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И. Рахими – собственик на „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар: 

Да, чувам Ви, здравейте. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Чудесно. И ние Ви чуваме и очакваме да чуем становището на „Спринг Форс“ 

ООД, гр. Нови Пазар, по предложението за цени на ВиК услуги за 2021 г. Слушаме Ви. 

 

И. Рахими – собственик на „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар: 

Аз нямам въпроси. Аз съм съгласен с Вас. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Нямате забележки и възражения? 

 

И. Рахими – собственик на „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар: 

Не, нямам. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви много. 

 

И. Рахими – собственик на „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар: 

И аз Ви благодаря, приятен ден Ви желая. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Колеги, след изслушване в откритото заседание на представителите на ВиК 

операторите, които заявиха участие в заседанието, следва процедура, в която първо се 

обръщам към моите колеги от Комисията – имат ли желание да направят изказване, може 

би въпроси, стига да са линия представителите на ВиК операторите, след което, само че не 

зная къде е г-н И. Касчиев, ще дам думата при желание на представителите на работната 

група да вземат отношение, но това е изцяло тяхна лична воля. Защото те задължително 

след това трябва да отчетат в доклада, касаещ финалното ни решение, всичките направени 

забележки и предложения, да вземат отношение по тях – било ако ги приемат, било ако ги 

отклоняват, но трябва да стане мотивирано. От страна на колегите не виждам желание за 

изказване. Знаете ли къде е г-н Касчиев? По мобилния телефон да бъде потърсен. Идва. Г-

н Касчиев, след като изслушахме представителите на ВиК операторите, тези, които 

участваха в откритото заседание, давам думата на Вас, като ръководител на работната 

група. Желаете ли по някои от повдигнатите въпроси, може би, да вземете отношение 

сега, освен че всички отговори трябва да бъдат входирани и в мотивите към финалното ни 

решение? Давам Ви думата. Заповядайте. Надявам се, че по-голямата част, не всички, но 

по-голямата част от участниците следят заседанието и в този момент, за да чуят Вашето 

изказване. 

 

И. Касчиев: 

В становищата, които се казаха, имаше конкретни въпроси, които ще бъдат 

зададени и писмено. Разбира се, ние ще се запознаем и ще дадем подробни отговори на 

всеки един от въпросите, така че на този етап няма да правя коментари. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви. Отговорите ще бъдат дадени писмено в мотивите към финалното 

ни решение. При това положение, колеги, след изчерпване на всички участници, 

еднствено искам да оповестя, че закритото заседание, на което Комисията ще излезе с 

решение за цени на ВиК услугите за 2021 г., ще се проведе на 30.12.2020 г. Насрочвам 

това заседание. 
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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 : 

 

Насрочва закрито заседание на 30.12.2020 г. за приемане на решение относно 

изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2021 г. по реда на чл. 6, т. 2 и чл. 29 от 

Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги. 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № В-17-00-8/27.11.2020 г. до 

заинтересованите лица. 

 

 

 

 
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (Г. Добрев) 

 

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

 (Д. Кочков) 

 

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

 (П. Трендафилова) 

          Р. ТОТКОВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколирал: 

 

 (А. Фикова - главен експерт) 

 


