ПРОТОКОЛ
№ 190
София, 10.09.2020 година
Днес, 10.09.2020 г. от 10:03 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 Ремзи Осман, Георги Добрев,
Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и Ю. Митев – за главен секретар, съгласно Заповед
№ 785 от 24.08.2020 г. (без право на глас).
На заседанието присъстваха И. Касчиев – главен директор на главна дирекция
„Водоснабдителни и канализационни услуги“ и С. Маринова - началник 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 като страна
по преписката лицата, представляващи „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар, за
присъствено или виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения
Skype.
„Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар е уведомено за провеждане на заседанието
с писмо на КЕВР с изх. № В-12-00-363#3/03.09.2020 г. и изпраща свой представител.
На заседанието се яви:
 г-н Исмаил Рахими – упълномощен представител на „Спринг Форс“ ООД,
гр. Нови Пазар.
На откритото заседание беше разгледан доклад В-Дк-213/31.08.2020 г. и проект на
решение относно заявление с вх. № В-12-00-363 от 01.11.2017 г. за одобряване на бизнес
план за развитие на дейността на „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар като ВиК оператор
за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-80-3 от
27.04.2018 г.,заявление с вх. № В-17-80-2 от 31.01.2019 г. и заявление с вх. № В-17-80-7 от
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02.07.2020 г.; и заявление с вх. № В-12-00-364 от 01.11.2017 г. за утвърждаване и
одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-80-4 от
27.04.2018 г., заявление с вх. № В-17-80-3 от 31.01.2019 г. и заявление с вх. № В-17-80-2
от 02.07.2020 г.
Докладът, изготвен от работна група по Заповед № З-В-2 от 16.01.2017 г., изменена
и допълнена със Заповед № З-В-6 от 22.03.2019 г. в състав: Ивайло Касчиев, Елена
Маринова, Силвия Маринова, Василена Иванова, Лолита Косева, Ани Вучкова-Гюрова,
Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков, е приет с решение на КЕВР на закрито
заседание по т. 1 от Протокол № 187/03.09.2020 г. и публикуван на интернет страницата
на Комисията.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
В съответствие с процедурата на провеждане на откритите заседания,
включително и в съответствие с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране
в извънредната епидемиологична обстановка за откритото заседание, присъствено тук
участва г-н Исмаил Рахими, който е упълномощен представител на дружеството
заявител, а именно „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар като ВиК оператор.
Моля Ви г-н Рахими да изразите становището на представляваното от Вас
дружество относно доклада, който Комисията е изготвила. Включете си микрофона и Ви
слушаме.
Исмаил Рахими – упълномощен представител на „Спринг Форс“ ООД, гр.
Нови Пазар:
Въпрос за цената, нали така да говорим?
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Така.
Исмаил Рахими – упълномощен представител на „Спринг Форс“ ООД, гр.
Нови Пазар:
Аз представлявам дружеството.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Може да си свалите маската.
Исмаил Рахими – упълномощен представител на „Спринг Форс“ ООД, гр.
Нови Пазар:
Здравейте! Казвам се Исмаил Рахими, представлявам дружеството. Става въпрос за
цената да видим. Ние сме дали каквото е необходимо.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Нямате възражение относно представения Ви доклад от Комисията, изготвен от
работната група?
Исмаил Рахими – упълномощен представител на „Спринг Форс“ ООД, гр.
Нови Пазар:
Не, Нямаме.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-н Рахими. Колеги, имате ли Вие въпроси към г-н Рахими, който
представлява дружеството „Спринг Форс“? Обръщам се и към работната група. Г-н
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Касчиев, от работната група имате ли въпроси? Има ли нови данни, сведения,
обстоятелства, които би трябвало да бъдат отразени до края на процедурата?
И. Касчиев – главен директор на главна дирекция „Водоснабдителни и
канализационни услуги“:
Не, няма.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Няма такива. В такъв случай, колеги, преди да закрия това първо публично
заседание, а именно откритото заседание за бизнес плана за развитие на дейността на
„Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар като ВиК оператор, искам да съобщя, че закритото
заседание, на което Комисията ще излезе с решение по заявения бизнес план, ще се
проведе на 30.09.2020 г. Благодаря Ви за участието, г-н Рахими.
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
РЕШИ:
Насрочва закрито заседание на 30.09.2020 г. за приемане на решение относно
заявление с вх. № В-12-00-363 от 01.11.2017 г. за одобряване на бизнес план за развитие
на дейността на „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар като ВиК оператор за периода 20172021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-80-3 от 27.04.2018 г.,заявление с
вх. № В-17-80-2 от 31.01.2019 г. и заявление с вх. № В-17-80-7 от 02.07.2020 г.; и
заявление с вх. № В-12-00-364 от 01.11.2017 г. за утвърждаване и одобряване на цени на
ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-80-4 от 27.04.2018 г., заявление с вх. №
В-17-80-3 от 31.01.2019 г. и заявление с вх. № В-17-80-2 от 02.07.2020 г.
Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № В-12-00-363#3/03.09.2020 г. до „Спринг Форс“
ООД, гр. Нови Пазар.
2. Пълномощно на г-н Мохамад Исмаил Рахими от Иванка Григорова Мицева - управител
на „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(Р. Осман)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Г. Добрев)
ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
.................................................
(Д. Кочков)

Ю. МИТЕВ
(Съгласно Заповед № 785 от 24.08.2020 г.)

.................................................
(П. Трендафилова)
Протоколирал:
(И. Зашева - главен експерт)
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