
   

   
София 1000, бул. "Кн. Ал. Дондуков" № 8-10 
тел.: (02) 988 87 30; факс: (02) 988 87 82 

www.dker.bg, dker@dker.bg 

 

  

 

 

 
П Р О Т О К О Л 

 

 

№ 75 
 

 

София, 01.04.2020 година 

 
 

 

Днес, 01.04.2020 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 Светла Тодорова, Ремзи Осман, 

Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на 

глас).  

 

 На заседанието присъства И. Касчиев – главен директор на 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.  

 

Във връзка с обявеното извънредно положение и препоръките на Националния 

оперативен щаб за дейността на администрациите в условията на коронавирус COVID-19, 

Комисията за енергийно и водно регулиране ограничава движението на хора и социалните 

контакти в сградата на регулатора и приоритетно въвежда дистанционно предоставяне на 

административни услуги и консултации за гражданите. Предвид това, Комисията за 

енергийно и водно регулиране е поканила заинтересованите страни за участие в откритото 

заседание чрез програмата за съобщения Skype, като не се изключва възможността за 

присъствие на място в зала 4 при спазване на противоепидемичните марки. 

 

 

„В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян е уведомено за провеждане на заседанието с 

писмо на КЕВР с изх. № В-17-03-10/25.03.2020 г.  

 

 

На заседанието участва чрез програмата за съобщения Skype: 

 

 г-н Тонимир Гечев – управител на „В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян. 

 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад В-Дк-71/20.03.2020 г. и проект на 

решение относно заявление с вх. № В-17-03-10 от 28.06.2016 г. за одобряване на бизнес 

план за развитие на дейността на „В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян като ВиК оператор 
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за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № 17-03-10 от 

15.08.2016 г., заявление с вх. № В-17-03-10 от 19.09.2016 г. и заявление с вх. № В-17-03-10 

от 23.07.2019 г.; и заявление с вх. № В-17-05-10 от 13.10.2016 г. за утвърждаване и 

одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-03-6 от 

23.07.2019 г. 

 

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

Касчиев, Елена Маринова, Хриси Йорданова-Цветанова, Румяна Костова, Лолита Косева, 

Ани Вучкова-Гюрова, Силвия Маринова, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко 

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

69/25.03.2020 г. и публикувани на интернет страницата на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

В съответствие с процедурата, която се провежда в Комисията, в условията на 

извънредното положение и епидемиологичната обстановка, и при изричното желание на 

заявителя, на интернет платформата Skype ще се включи за участие г-н Тонимир Гечев, 

който е управител на „В и К – Стенето“  ЕООД, гр. Троян. И чрез програмата за 

съобщения Skype  ще ни извести за становището на заявителя относно изготвения доклад 

и проект на решение. Моля, включете г-н Гечев на платформата Skypе. 

  

      Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Здравейте, г-н Гечев. Моля да представите становището на ръководеното от Вас 

дружество, „В и К – Стенето“  ЕООД, гр. Троян, относно изготвените доклад и проект на 

решение, от страна на Комисията за енергийно и водно регулиране. Слушаме Ви. 

 

Тонимир Гечев – управител на „В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян: 

Здравейте. От името на „В и К – Стенето“ ЕООД изразявам одобрение към  

изготвения доклад и предлаганото решение към него. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря  Ви, г-н Гечев. Благодаря за участието. Обръщам се към ръководителя на 

работната група, г-н Ивайло Касчиев. Имате ли г-н Касчиев данни за нови обстоятелства, 

които трябва да бъдат отразени в документите на Комисията? 

 

И. Касчиев – главен директор на главна дирекция „Водоснабдителни и 

канализационни услуги“: 

Добър ден. Не, няма. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Няма такива. В такъв случай, колеги, преди да закрия откритото заседание, искам 

да съобщя, че закритото заседание, на което Комисията ще излезе с решение по 

заявлението на „В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян, го насрочвам за  23.04.2020 г. от 

10:00 часа., след което заявителят ще бъде своевременно уведомен.  

 

 

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 23.04.2020 г. от 10:00 часа. за вземане на решение 

относно заявление с вх. № В-17-03-10 от 28.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за 

развитие на дейността на „В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян като ВиК оператор за 
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периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № 17-03-10 от 15.08.2016 

г., заявление с вх. № В-17-03-10 от 19.09.2016 г. и заявление с вх. № В-17-03-10 от 

23.07.2019 г.; и заявление с вх. № В-17-05-10 от 13.10.2016 г. за утвърждаване и 

одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-03-6 от 

23.07.2019 г. 

 

 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № В-17-03-10/25.03.2020 г. до „В и К – 

Стенето“ ЕООД, гр. Троян. 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (Д. Кочков) 

 

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

 (П. Трендафилова) 

          Р. ТОТКОВА 

 
 

 

 

 

Протоколирал: 

 (И. Зашева - главен експерт) 

 

 


