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П Р О Т О К О Л 
 

№ 114 

 
София, 09.05.2022 година 

 

Днес, 09.05.2022 г. от 10:01 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 не са налице 

правни пречки за провеждането му. 

Съгласно решение на КЕВР по Протокол №107 от 28.04.2022 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 Йовковци“ ООД, 

за присъствено или виртуално участие чрез програмата за съобщения Skype. 
 

 „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД е уведомено за провеждане на 

заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-31-15 от 29.04.2022 г. 

На заседанието се явиха: 

• инж. Димитър Владов – управител на „Водоснабдяване и канализация 

Йовковци“ ООД; 

• г-жа Даниела Сиракова – главен счетоводител на „Водоснабдяване и 

канализация Йовковци“ ООД. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. №В-Дк-75 от 15.04.2022 г. и 

проект на решение относно заявление с вх. № В-17-31-15 от 30.06.2021 г. за одобряване 

на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ 

ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с 
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вх. № В-17-31-20 от 12.11.2021 г. и заявление с вх. № В-17-31-3 от 02.03.2022 г., и  

заявление с вх. № В-17-31-16 от 30.06.2021 г. за утвърждаване на цени на ВиК услуги, 

изменено със заявление с вх. № В-17-31-19 от 12.11.2021 г. и вх. № В-17-31-4 от 

02.03.2022 г. 

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

Е. Маринова, С. Маринова, А. Вучкова-Гюрова, Н. Томова, М. Кожухарова, Й. Велчева, 

Н. Иванова и Н. Ненков, са приети с решение на КЕВР на закрито заседание по т.1 от 

Протокол №107 от 28.04.2022 г. и публикувани на интернет страницата на Комисията 

 

Станислав Тодоров: 

Заповядайте, ако икате да изразите отношение по така направените доклад и 

проект на решение. 

 

инж. Д. Владов – управител на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ 

ООД: 

Благодаря, г-н Председател. Уважаеми г-н Председател, уважаема Комисия и 

работна група, ние дълго време изработвахме този бизнес план. Отчели сме всичките 

реалности на съвремието. Повече от 10 месеца в отлична комуникация с работната група 

от Комисията, на която благодарим, сме получили крайния продукт – решението, което е 

на Вашето внимание. В него само има една техническа грешка, да отворя една скобичка, 

предполагам, че е така. В пета точка, на третия ред цената за пречистване от горната 

табличка е пренесена малко грешно. Вместо 0,594 е 0,686, като в горната табличка 

цифрите са коректни. Това е само моята забележка, иначе в дух на конструктивизъм, на 

намален персонал, на прекалено стресово състояние в последните 10 месеца, сме 

изработили този продукт и молим, ако е възможно, да бъде приет колкото е възможно по-

скоро, за да можем да устоим на съвремието и на новите реалности, поради факта че сме с 

най-ниските работни заплати, с доста предизвикателства на всички доставчици на 

материали за поддръжката на мрежата, а за инвестиции на този етап говорим все по… в 

бъдещето. Това имам да кажа. Благодаря на всички още веднъж и очаквам Вашите 

въпроси, ако има такива. 
 

Станислав Тодоров: 

Благодаря, г-н Владов. Колеги от Комисията, имате ли някакви въпроси към 

заявителя или работната група? Няма. Колеги от работната група, искате ли да вземете 

отношение? 
 

И. Касчиев: 

Да, работната група ще направи проверка дали е допусната техническа грешка. 

Ако има такава, ще бъде отстранена в крайното решение. 
 

Станислав Тодоров: 

Чудесно, добре. С това изчерпваме дневния ред за това заседание. Насрочвам 

следващо закрито заседание за 31.05.2022 г. Благодаря. 

 

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 Йовковци“ ООД, като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., и утвърждаване 
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и одобряване на цени на ВиК услуги. 

 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № В-17-31-15 от 29.04.2022 г. до 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД. 

 

 

 
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 Д. Кочков  

 

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

 П. Трендафилова 

           

       ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  

          Ю. МИТЕВ 

  (Съгласно Заповед №388/27.04.2022 г.) 

   

 

 

 

 

 

 

Протоколирал: 

 

 А. Фикова - главен експерт 


