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П Р О Т О К О Л 
 

№ 73 
 

София, 08.04.2021 година 

 

Днес, 08.04.2021 г. от 10:01 ч. се проведе открито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в състав „Водоснабдяване и 

канализация“, ръководено от Димитър Кочков – член на КЕВР в състав „Водоснабдяване 

и канализация“. 
 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, 

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“, С. Димова – началник на отдел „Цени и 

бизнес планове-водоснабдителни и канализационни услуги“ на КЕВР. 

 

Членът на Комисията Димитър Кочков откри заседанието и констатира, че не са 

налице правни пречки за провеждането му. 

 

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, с цел 

ограничаване на разпространението на коронавирус SARS-CoV-2 и недопускане на 

прекъсване на работата на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната 

администрация в резултат на разпространение на заболяването COVID – 19, за срока на 

обявената извънредна епидемична обстановка обществените обсъждания и откритите 

заседания се провеждат от разстояние, като се осигурява 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 „ИСУ ИНВЕСТ” ЕАД, за присъствено или 

виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.  

 

 „ИСУ ИНВЕСТ“ ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на 

КЕВР с изх. № В-12-00-435/02.04.2021 г.  

Заявил участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype е: 

• г-н Младен Вълчев – изпълнителен директор на „ИСУ ИНВЕСТ“. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № В-Дк-86/30.03.2021 г. и 

проект на решение относно заявление с вх. № В-12-00-435 от 30.01.2020 г. за одобряване 

на бизнес план за развитие на дейността на „ИСУ ИНВЕСТ“ ЕАД като ВиК оператор за 

периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване цена на водоснабдителни 

услуги, предоставяни от „ИСУ ИНВЕСТ“ ЕАД, изменени и допълнени със заявления с вх. 

№ В-12-00-435 от 19.01.2021 г., и заявление с вх. №  В-12-00-435 от 18.03.2021 г. за 
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одобряване на бизнес план и заявление с вх. №  В-12-00-141 от 18.03.2021 г. за 

утвърждаване и одобряване цена на водоснабдителна услуга. 

 

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

Силвия Маринова, Василена Иванова, Лолита Косева, Ани Вучкова-Гюрова, Румяна 

Костова, Росица Желязкова, Мая Кожухарова, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко 

Ненков, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 1 от Протокол № 

69/02.04.2021 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Д. Кочков: 

Ще осигурим виртуално участие по програмата за съобщения Skype на г-н Младен 

Вълчев – изпълнителен директор на „ИСУ ИНВЕСТ“ ЕАД.  

 

Служител от КЕВР потърси представителя на  „ИСУ ИНВЕСТ“ ЕАД за видео 

разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Д. Кочков: 

Здравейте, г-н Вълчев! Радвам се, че Ви виждам в добро здраве. Както знаете, целта 

на тези открити заседания е да чуем мнението на заявителя във връзка с материалите, 

изготвени от работната група. Заповядайте да кажете Вашето становище 

 

Младен Вълчев – изпълнителен директор на „ИСУ ИНВЕСТ“: 

Аз прегледах доклада. Според мен информацията е достоверна и нямам забележки 

по доклада.  

 

Д. Кочков: 

Благодаря Ви. Имате ли писмено становище относно доклада?  

 

Младен Вълчев – изпълнителен директор на „ИСУ ИНВЕСТ“: 

Не. Всичко е наред, така че нямам никакви допълнителни бележки.  

 

Д. Кочков: 

Благодаря Ви. Прекратяваме връзката с Вас. Благодаря Ви за участието.  

 

Младен Вълчев – изпълнителен директор на „ИСУ ИНВЕСТ“: 

Благодаря и аз.  

 

Д. Кочков: 

Давам думата на работната група, ако има някакви изказвания във връзка с доклада 

и с досегашните обстоятелства.  

 

И. Касчиев: 

Няма нови факти и обстоятелства. Няма какво да кажем. 

 

Д. Кочков: 

Колеги, давам думата и на Комисията за изказвания по образуваното производство. 

Има ли някой желание да се изкаже? Няма желаещи. Благодаря Ви. В процеса на 

завършване на заседанието е необходимо да насрочим дата на закритото заседание. 

Насрочвам дата 29.04.2021 г. от 10:00 часа за вземане на окончателно решение относно 

заявленията, с което закривам заседанието. 

 

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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Р Е Ш И : 

 

Насрочва закрито заседание на 29.04.2021 г. за приемане на решение относно 

заявление с вх. № В-12-00-435 от 30.01.2020 г. за одобряване на бизнес план за развитие 

на дейността на „ИСУ ИНВЕСТ“ ЕАД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и 

заявление за утвърждаване и одобряване цена на водоснабдителни услуги, предоставяни 

от „ИСУ ИНВЕСТ“ ЕАД, изменени и допълнени със заявления с вх. № В-12-00-435 от 

19.01.2021 г., и заявление с вх. №  В-12-00-435 от 18.03.2021 г. за одобряване на бизнес 

план и заявление с вх. №  В-12-00-141 от 18.03.2021 г. за утвърждаване и одобряване цена 

на водоснабдителна услуга. 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № В-12-00-435/02.04.2021 г. г. до „ИСУ 

ИНВЕСТ“ ЕАД. 
 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                             АЛЕКСАНДЪР  ЙОРДАНОВ 

 (Г. Добрев) 

                                                                                 (Съгласно Заповед №З-ОХ-15/23.03.2021 г.) 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (Д. Кочков) 

 

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

 (П. Трендафилова) 

          Р. ТОТКОВА 

 

 
Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 

 
 

 


