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П Р О Т О К О Л 
 

№ 242 
 

София, 09.09.2022 година 

 

Днес, 09.09.2022 г. от 10:04 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 от 

31.08.2022 г. (без право на глас).  

На заседанието присъстваха И. Касчиев – главен директор на главна дирекция 

„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 № 234 от 02.09.2022 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“ EООД, гр. 

Смолян, за присъствено или виртуално участие в откритото заседание участие чрез 

програмата за съобщения Skype..  

 

„Водоснабдяване и канализация“ EООД, гр. Смолян е уведомено за провеждане 

на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-20-13/02.09.2022 г.  

На заседанито се явиха:  

• г-н Георги Василев – управител на „Водоснабдяване и канализация“ EООД, гр. 

Смолян; 

• г-жа Севда Хаджиева – главен счетоводител на „Водоснабдяване и канализация“ 

EООД, гр. Смолян. 
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На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № В-Дк-1097 от 31.08.2022 г. и 

проект на решение относно заявление с вх. № В-17-20-13 от 30.06.2021 г. за одобряване на 

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

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

вх. № В-17-20-1007 от 17.07.2022 г., и заявление с вх. № В-17-20-14 от 30.06.2021 г. за 

утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, 

изменено със заявление с вх. № В-17-20-1008 от 17.07.2022 г. 

 

Докладът, изготвен от работна група по Заповед № З-В-18 от 09.09.2021 г.: Ивайло 

Касчиев, Елена Маринова, Силвия Маринова, Василена Иванова, Румяна Костова, Мая 

Кожухарова, Йовка Велчева, Надежда Иванова и Ненко Ненков, е приет с решение на 

КЕВР на закрито заседание по т. 1 от Протокол № 234/02.09.2022 г. и публикуван на 

интернет страницата на Комисията. 

 

Иван Н. Иванов: 

Докладът, изготвен от работната група, в установения ред е изпратен на заявителя 

„Водоснабдяване и канализация“ EООД, гр. Смолян. В отговор от дружеството е заявено, 

че на днешното заседание, което провеждаме като открито заседание, становището на 

дружеството по доклада и проект на решение ще бъде изразено от г-н Георги Василев – 

управител на дружеството и г-жа Севда Хаджиева – главен счетоводител на дружеството. 

В съответствие с процедурата, г-н Василев, обръщам се към Вас с предложение да ни 

представите становището на ръководеното от Вас дружество по изготвения доклад и 

проектна решение. Заповядайте, имате думата. 

 

Георги Василев – управител на „Водоснабдяване и канализация“ EООД, гр. 

Смолян: 

Благодаря Ви. Уважаеми г-н Председател, уважаеми госпожи и господа комисари, 

уважаеми членове на работната група. „Водоснабдяване и канализация“ EООД, гр. 

Смолян приема проекта за решение на Комисията без възражения. Благодаря Ви. 

 

Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Василев. Колеги от работната група, Вие чухте – няма 

възражения от страна на заявителя. Обръщам се към моите колеги. Имате ли Вие въпроси 

към заявителя „Водоснабдяване и канализация“ EООД, гр. Смолян? Не. В такъв случай, г-

н Василев, за Вас и за г-жа Хаджиева, както, разбира се, и за представителите на 

Комисията, преди да закрия това първо заседание, искам да оповестя, че насрочвам 

закритото заседание, на което КЕВР ще се произнесе с решение по заявлението на 

„Водоснабдяване и канализация“ EООД, гр. Смолян за одобряване на бизнес плана, както 

и за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, за 

30.09.2022 г., след което ще бъдете незабавно уведомени. Моля, останете на заседателната 

маса, свързано с второто заседание. 

Закривам първото заседание. 

 

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 

 

Р Е Ш И : 

 

Насрочва закрито заседание на 30.09.2022 г. за приемане на решение относно 

одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ 
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EООД, гр. Смолян 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-17-20-13/02.09.2022 г. до 

„Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД. 
 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:     
     

 

.................................................     ИВАВ Н. ИВАНОВ       

 Д. Кочков 

 

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

 П. Трендафилова 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  

ЮЛИЯН МИТЕВ 

    (Съгласно Заповед № 958/31.08.2022 г.) 

   

 

 

 

 
Протоколирал: 

 

 А. Фикова - главен експерт 

 


