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П Р О Т О К О Л 
 

№ 236 
София, 07.09.2022 година 

 

Днес, 07.09.2022 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 Димитър Кочков, Пенка 

Трендафилова и Юлиян Митев – за главен секретар, съгласно Заповед № 958 от 

31.08.2022 г. (без право на глас).  

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

„Водоснабдителни и канализационни услуги“, С. Маринова – началник на отдел „Цени и 

бизнес планове-водоснабдителни и канализационни услуги“ и експерти на КЕВР. 

 

Заседанието беше излъчено в реално време чрез интернет страницата на 

Комисията. 

 

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

кворум и не са налице правни пречки за провеждането му. 

 

Съгласно решение на КЕВР  по Протокол № 229 от 31.08.2022 г., т. 5, е осигурена и 

възможност за дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype. 

 

Предвид това, Комисията за енергийно и водно регулиране е поканила като страна 

по преписката лицата, представляващи „ВиК – Златни пясъци“ ООД, за присъствено или 

виртуално участие в откритото заседание чрез чрез програмата за съобщения Skype. 

 

„ВиК – Златни пясъци“ ООД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо 

на КЕВР с изх. № В-17-88-1003/31.08.2022 г.  

 

Заявили участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype са: 

 г-жа Доротея Илиева – главен счетоводител на „ВиК – Златни пясъци“ ООД; 

 г-жа Гергана Ташева – организатор стопански дейности във „ВиК – Златни пясъци“ 

ООД.  

 

На откритото заседание беше разгледан доклад вх. № В-Дк-1095 от 29.08.2022 г. 

относно заявление с вх. № В-17-88-12 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за 

развитие на дейността на „ВиК – Златни пясъци“ ООД като ВиК оператор за периода 

2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-88-1003 от 04.07.2022 г. и 

заявление с вх. № В-17-88-11 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на 
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водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-88-1005 

от 04.07.2022 г.  

 

Докладът, изготвен от работна група в състав Ивайло Касчиев, Елена Маринова, 

Силвия Маринова, Ани Вучкова-Гюрова, Николина Томова, Мая Кожухарова, Йовка 

Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков, е приет с решение на КЕВР на закрито 

заседание по т. 5 от Протокол № 229/31.08.2022 г. и публикуван на интернет страницата 

на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Днес очакваме от страна на заявителя да чуем становището по изготвените и 

представени документи. „ВиК – Златни пясъци“ ООД ще изрази становище чрез г-жа 

Доротея Илиева, която е главен счетоводител в дружеството и г-жа Гергана Ташева – 

организатор стопански дейности, които са упълномощени от Веселен Черкезов – 

управител на дружеството и от Албена Петрова, която също е управител на дружеството. 

Те са упълномощили г-жа Илиева и г-жа Ташева да изразят становището на дружеството. 

Моля, връзка с представителите на „ВиК – Златни пясъци“ ООД.  

 

Служител от КЕВР потърси г-жа Доротея Илиева и г-жа Гергана Ташева – 

упълномощени представители на „ВиК – Златни пясъци“ ООД за видео разговор чрез 

програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Добър ден! Чувате ли ни? 

 

Доротея Илиева – главен счетоводител на „ВиК – Златни пясъци“ ООД: 

Да, чуваме Ви! Вие чувате ли ни? 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Чуваме Ви, не можем да Ви видим, но това няма да попречи да проведем откритото 

заседание. С кого разговарям? 

 

Доротея Илиева – главен счетоводител на „ВиК – Златни пясъци“ ООД: 

С Доротея Илиева – главен счетоводител на „ВиК – Златни пясъци“ ООД. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-жо Илиева, че се включвате в откритото заседание. Очакваме от 

Вас да изразите становище по изготвения доклад от работната група на Комисията и 

представения проект на решение. Слушаме Ви! 

 

Доротея Илиева – главен счетоводител на „ВиК – Златни пясъци“ ООД: 

Първо искаме да изразим нашето… (лоша връзка) 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Връзката е накъсана. Може ли да повторите? 

 

Доротея Илиева – главен счетоводител на „ВиК – Златни пясъци“ ООД: 

Чуваме ли се сега?  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

В момента Ви чуваме. 
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Доротея Илиева – главен счетоводител на „ВиК – Златни пясъци“ ООД: 

Искаме да изразим първо благодарността към работната група, към екипа, който ни 

съдейства за изготвянето на бизнес плана. Екипът на „ВиК – Златни пясъци“ ООД 

изразява становище, че е съгласен с проекта на решение и одобряване на бизнес плана.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря! Уважаеми колеги, включително колегите от работната група, чухте 

становището на „ВиК – Златни пясъци“ ООД, изразено от г-жа Доротея Илиева – главен 

счетоводител на дружеството, че дружеството няма забележки по изготвения доклад и 

изготвения проект на решение. Напротив, изказва благодарност за отлично свършената 

работа от работната група към Комисията. В такъв случай, ако няма, колеги, от Вас 

въпроси към представителката на „ВиК – Златни пясъци“ ООД, очевидно няма, преди да 

закрия заседанието за Вас, г-жо Илиева, както и за работната група и членовете на 

Комисията, нарочвам закритото заседание, на което Комисията ще излезе с решение по 

заявлението на „ВиК – Златни пясъци“ ООД за одобряване на бизнес плана като ВиК 

оператор и за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни 

услуги на 30.09.2022 г. След това ще бъдете своевременно уведомена, за да продължите 

дейността си по новия бизнес план и новите, одобрени от Комисията цени. Благодаря Ви 

за участието и Ви желая хубав ден! 

 

Доротея Илиева – главен счетоводител на „ВиК – Златни пясъци“ ООД: 

Благодарим и ние за участието. Хубав ден и на Вас! 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

 Благодаря Ви, г-жо Илиева!  

 

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 30.09.2022 г. за приемане на решение относно 

одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК – Златни пясъци“ ООД като 

ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и утвърждаване и одобряване на цени на 

водоснабдителни и канализационни услуги. 

 
Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № В-17-88-1003/31.08.2022 г. до „ВиК – Златни 

пясъци“ ООД 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

  Д. Кочков 

 

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

  П. Трендафилова 

               ЮЛИЯН МИТЕВ 

       

               (Съгласно Заповед № 958 от 31.08.2022 г.) 

Протоколирал: 

 

 Н. Косев - главен експерт 


