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ПРОТОКОЛ
№ 237
София, 07.09.2022 година
Днес, 07.09.2022 г. от 10:20 ч. се проведе открито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в състав „Водоснабдяване и
канализация“, ръководено от председателя Иван Н. Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Димитър Кочков и Пенка
Трендафилова, както и Юлиян Митев – за главен секретар, съгласно Заповед №
958/31.08.2022 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 Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са налице
правни пречки за провеждането му.
Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 229 от 31.08.2022 г., т. 6, 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 „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, за присъствено
или виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД е уведомено за провеждане на заседанието с
писмо на КЕВР с изх. № В-17-78-1004/31.08.2022 г.
Заявил участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype е:
 г-н Росен Караджов – заместник-ръководител на комплекс "Енергиен" в
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД.
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На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № В-Дк-1096 от 29.08.2022 г. и
проект на решение относно заявление с вх. № В-17-78-10 от 01.07.2021 г. за одобряване на
бизнес план за развитие на дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД като ВиК
оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-781004 от 08.07.2022 г. и заявление с вх. № В-17-78-11 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и
одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със
заявление с вх. № В-17-78-1005 от 08.07.2022 г.
Докладът, изготвен от работна група по Заповед № З-В-17 от 09.09.2021 г.: Ивайло
Касчиев, Елена Маринова, Силвия Маринова, Ани Вучкова-Гюрова, Николина Томова,
Мая Кожухарова, Йовка Велчева, Надежда Иванова и Ненко Ненков, е приет с решение на
КЕВР на закрито заседание по т. 6 от Протокол № 229/31.08.2022 г. и публикуван на
интернет страницата на Комисията.
Иван Н. Иванов:
Заявителят „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, като ВиК оператор, ни е
информирал, че становището на дружеството ще бъде представено пред КЕВР от г-н
Росен Караджов, който е заместник-ръководител на комплекс "Енергиен".
Моля, връзка с г-н Караджов.
Служител от КЕВР потърси представителя на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД
за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.
Иван Н. Иванов:
Добър ден, г-н Караджов. Моля Ви да изразите становището на дружеството, което
представлявате - „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, по изготвените от Комисията
документи, а именно доклад и проект на решение, свързани с Вашето заявление за
одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството и за утвърждаване и
одобряване на цени на водоснабдителните и канализационни услуги. Слушаме Ви.
Росен Караджов – заместник-ръководител на комплекс "Енергиен" в
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД:
Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на комисията, изготвила доклада,
дами и господа. След като се запознахме с проекторешението, заявяваме, че сме съгласни
с предложението за решение на енергийния регулатор и го приемаме без възражение.
Благодаря Ви.
Иван Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-н Караджов, както за това, че нямате възражения, така и за
оценката, която давате за изготвените документи. Колеги, имате ли въпроси към г-н
Караджов? Не. В такъв случай, г-н Караджов, преди да завърша заседанието, първо, ще Ви
помоля да останете и за следващото, което е обществено обсъждане, свързано с проекта на
решение. На второ място, моля да отбележите, че насрочвам закрито заседание, на което
Комисия за енергийно и водно регулиране ще се произнесе с решение по Вашето
заявление, за 30.09.2022 г. Моля да се отбележи и в протокола.
С това закривам и третото публично заседание на Комисията.
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
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РЕШИ:
Насрочва закрито заседание на 30.09.2022 г. за приемане на решение относно
одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД
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-17-78-1004/31.08.2022 г. до „ЛУКОЙЛ
Нефтохим Бургас“ АД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
Д. Кочков

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ИВАН Н. ИВАНОВ

.................................................
П. Трендафилова
ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
ЮЛИЯН МИТЕВ
(Съгласно Заповед № 958/31.08.2022 г.)

Протоколирал:
А. Фикова - главен експерт
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