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ПРОТОКОЛ
№ 119
София, 18.05.2022 година
Днес, 18.05.2022 г. от 10:00 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 Комисията.
На заседанието присъстваха членът на Комисията 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. 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.
Председателстващият Димитър Кочков откри заседанието и констатира, че не са
налице правни пречки за провеждането му.
Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 117 от 11.05.2022 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 „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово, за присъствено
или виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.
„Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово е уведомено за провеждане на заседанието с
писмо на КЕВР с изх. № В-17-51-1005/11.05.2022 г.
Заявили участие в откритото заседание са:
•

г-н Димитър Велев – управител на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово;

•

г-жа Виолета Клисурова – главен счетоводител на „Инфрастрой“ ЕООД, гр.
Брацигово.

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № В-Дк-80 от 29.04.2022 г. и
проект на решение относно заявление с вх. № В-17-51-13 от 09.07.2021 г. за одобряване на
бизнес план за развитие на дейността на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово като ВиК
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оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-51-4
от 24.03.2022 г. и заявление с вх. № В-17-51-14 от 09.07.2021 г. за утвърждаване и
одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със
заявление с вх. № В-17-51-5 от 24.03.2022 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, Ненко Ненков, е приет с
решение на КЕВР на закрито заседание по т. 1 от Протокол № 117 от 11.05.2022 г.и
публикуван на интернет страницата на Комисията.
Димитър Кочков:
Добър ден на всички! Имаме необходимия кворум. Аз ще замествам председателя в
днешното заседание… И в четирите. Упълномощен съм от него съгласно Правилника за
дейността на КЕВР, така че, както казах вече, имаме необходимия кворум. Ще пристъпим
към първото заседание, което представлява открито заседание в специализиран състав
ВиК, датата е 18.05. 2022 г., часът е 10:00. Заседанието е със следния предмет: доклад с
входящ номер от 29.04.2022 г. и проект на решение относно заявление с входящ номер от
09.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Инфрастрой“
ЕООД, гр. Брацигово като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено
със заявление с входящ номер от 24.03.2022 г. и заявление с входящ номер от 09.07.2021 г.
за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК)
услуги, изменено със заявление с входящ номер от 24.03.2022 г. Работната група е
определена на 09.09.2021 г. и е в състав Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Силвия
Маринова, Ани Вучкова-Гюрова, Николина Томова, Мая Кожухарова, Йовка Велчева,
Надежда Иванова и Ненко Ненков. Процедурата е редовна. Страната по преписката,
предполагам е уведомена, т.е. знаем, че е уведомена. Заседанието може да продължи. От
името на заявителя, „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово, предполагам думата ще вземе
управителя Димитър Велев. Заповядайте, г-н Велев!
Димитър Велев – управител на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово:
Димитър Велев съм аз - управител на „Инфрастрой“ ЕООД. Запознати сме с
доклада и с решението на Комисията. Съгласни сме с решението. Нямаме забележки. Ако
някой има някакви въпроси от Комисията…
Димитър Кочков:
Добре. В такъв случай давам думата на Комисията. Ако има някакви въпроси към
заявителя или към работната група? Най-вече към заявителя, евентуално на този етап?
Няма такива въпроси. Давам думата и на членовете на работната група за евентуални
разяснения на този етап. Нещо има ли, което бихте искали да споделите? Г-н Касчиев?
Ивайло Касчиев – главен директор на главна дирекция „Водоснабдителни и
канализационни услуги“:
Не, няма постъпила нова информация след изготвяне на доклада.
Димитър Кочков:
И от страна на работната група няма. Добре, в такъв случай насрочвам следващото
закрито заседание, което ще бъде окончателно за вземане на решение на 09.06.2022 г., с
което закривам заседанието и Ви благодаря за участието.
Димитър Велев – управител на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово:
И аз благодаря!
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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
РЕШИ:
Насрочва закрито заседание на 09.06.2022 г. за приемане на решение относно
заявление с вх. № В-17-51-13 от 09.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на
дейността на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово като ВиК оператор за периода 20222026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-51-4 от 24.03.2022 г. и
заявление с вх. № В-17-51-14 от 09.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на
водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявление с вх. № В-1751-5 от 24.03.2022 г.

Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № В-17-51-1005/11.05.2022 г. до
„Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(служебен ангажимент)

СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ

.................................................
П. Трендафилова
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
РОСИЦА ТОТКОВА

Протоколирал:
И. Зашева - главен експерт
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