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П Р О Т О К О Л 
 

№ 113 

 
София, 09.05.2022 година 

 

Днес, 09.05.2022 г. от 9:33 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

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

канализация“, ръководено от председателя Станислав Тодоров.  
 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Димитър Кочков и Пенка 

Трендафилова и Юлиан Митев -  за главен секретар (съгласно Заповед №388/27.04.2022 г.)  

(без право на глас).  

  

 На заседанието присъстваха И. Касчиев – гл. директор на гл. дирекция 

„Водоснабдителни и канализационни услуги“ и експерти на КЕВР. 

 Заседанието беше излъчено в реално време на интернет страницата на Комисията. 

 

Председателят Станислав Тодоров откри заседанието и констатира, че има кворум 

и не са налице правни пречки за провеждането му. 

Съгласно решение на КЕВР по Протокол №110 от 29.04.2022 г., т.1, 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 „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

Плевен, за присъствено или виртуално участие чрез програмата за съобщения Skype. 

 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен е уведомено за провеждане 

на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-23-10 от 29.04.2022 г. 

На заседанието се яви: 

• инж. Климент Тодоров – управител на „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД, гр. Плевен. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. №В-Дк-77 от 28.04.2022 г. и 

проект на решение относно заявление с вх. № В-17-23-10 от 29.06.2021 г. за одобряване 

на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

Плевен като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с 

вх. № В-17-23-15 от 15.11.2021 г. и 03.12.2021 г., вх. № B-17-23-4 от 11.03.2022 г., и 

заявление с  вх. № В-17-23-11 от 01.07.2021 г.  за утвърждаване и одобряване на цени на 

ВиК услуги, изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-23-16 от 15.11.2021 г. и вх. 

№ В-17-23-5 от 11.03.2022 г.  

Докладът и проектът на решени, изготвени от работна група в състав: И. Касчиев, 

Е. Маринова, С. Маринова, Л. Косева, С. Якимов, М. Кожухарова, Й. Велчева, Н. Иванова 

и Н. Ненков, са приети с решение на КЕВР на закрито заседание по т.1 от Протокол №110 

от 29.04.2022 г. и публикувани на интернет страницата на Комисията. 
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Станислав Тодоров: 

Г-н Тодоров, заповядайте, ако искате да вземете отношение по така предоставените 

Ви документи. 

 

К. Тодоров – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

Плевен: 

Отношението ми е, че те са изготвени във връзка с нормите. Цената е доста под 

социално поносимата. Знаете, това повишение е във връзка с повишаването на 

електроенергията, която е доста голям процент от цената, и съответно и повишаването на 

работната заплата в сектора. Така че всичко, което сме подали, смятаме, че трябва да… 

 

Станислав Тодоров: 

Благодаря. По отношение на доклада на работната група или по проекта на 

решение имате ли някакви коментари? 

 

К. Тодоров – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

Плевен: 

Не, нямаме никакви коментари. Съгласни сме с доклада на работната група. 

 

Станислав Тодоров: 

Благодаря. Колеги от Комисията, имате ли някакви въпроси или коментари? Няма. 

Колеги от работната група? Няма. В такъв случай насрочвам следващо закрито заседание 

за 31.05.2022 г., с което закривам това открито заседания. 

 

Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са изяснени 

пълно и всестранно, и на основание чл.47, ал.1 от Правилника а дейността на КЕВР и на 

нейната администрация 

Р Е Ш И: 

 

Насрочва закрито заседание на 31.05.2022 г. за приемане на решение относно 

заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД, гр. Плевен като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и 

утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № В-17-23-10 от 29.04.2022 г. до 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен. 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                   СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ 

 Д. Кочков  

 

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

 П. Трендафилова 

          Ю. МИТЕВ 

  (Съгласно Заповед №388/27.04.2022 г.) 

 
 Протоколирал: 

 А. Фикова - главен експерт 


