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П Р О Т О К О Л 
 

№ 314 
 

София, 11.11.2022 година 

 

Днес, 11.11.2022 г. от 10:11 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, и Росица Тоткова – главен секретар (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. 

 

Председателят Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са налице 

правни пречки за провеждането му. 

Съгласно решение на КЕВР  по Протокол № 298 от 04.11.2022 г., т. 2, 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 „АЦК” ООД, за присъствено или виртуално 

участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.  

 

„АЦК” ООД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № 

В-17-92-8/04.11.2022  г. и изпраща свой представител. 

На заседанието се яви: 

• г-н Иван Атанасов – управител на „АЦК“ ООД. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № В-Дк-1155 от 01.11.2022 г. и 

проект на решение относно заявление с вх. № В-17-92-8 от 01.07.2021 г. за одобряване на 

бизнес план за развитие на дейността на „АЦК” ООД като ВиК оператор за периода 2022-

2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-92-1003 от 27.04.2022 г. и с вх. 

№ В-17-92-1006 от 06.10.2022 г., и заявление с вх. № В-17-92-9 от 01.07.2021 г. за 

утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, 

изменено със заявления с вх. № В-17-92-1004 от 27.04.2022 г. и с вх. № В-17-92-1007 от 

06.10.2022 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, 
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Мая Кожухарова, Йовка Велчева, Надежда Иванова и Ненко Ненков, е приет с решение на 

КЕВР на закрито заседание по т. 2 от Протокол № 298 от 04.11.2022 г. и публикуван на 

интернет страницата на Комисията. 

 

Иван Н. Иванов: 

Заповядайте. 

 

Иван Атанасов – управител на „АЦК“ ООД: 

Добър ден. Нямаме бележки по доклада. Всички въпроси бяха изчистени в хода на 

процедурата с Вашите експерти. Само бих искал да кажа следното, че ние сме оператор на 

една територия, на един комплекс с територия от 1 200 декара, в които има 660 единици 

апартаменти и къщи, и голям хотел, петзвезден, голф игрище. По-особеното при нас е, че 

това са предимно втори жилища – ваканционни имоти на хора, които са с по-висок 

стандарт от този на живеещите в областта, и не сме срещали някакви проблеми и 

затруднения от гледна точка на цените на водата. И се стремим като малък оператор, 

микрооператор, да осигуряваме добри услуги за нашите клиенти. Може би сме с най-

ниските загуби в цялата ВиК система, под 20%. 

 

Иван Н. Иванов: 

Благодаря. Вероятно сте с най-ниски загуби по причина, че сте съвсем скоро 

построен комплекс и голф игрището, за разлика от останалите ВиК оператори. 

 

Иван Атанасов – управител на „АЦК“ ООД: 

Да. И това е вярно. И мащабът също оказва влияние. 

 

Иван Н. Иванов: 

И както Вие казахте, състоянието на потребителите. 

 

Иван Атанасов – управител на „АЦК“ ООД: 

Ако има въпроси към мен, готов съм да отговоря. 

 

Иван Н. Иванов: 

Най-напред Ви благодаря за участието. Обръщам се отново към Вас, г-н Касчиев. 

Има ли нови факти и обстоятелства, които трябва да бъдат отразени? 

 

Ивайло Касчиев – главен директор на главна дирекция „Водоснабдителни и 

канализационни услуги“: 

Не, няма такива. 

 

Иван Н. Иванов: 

Няма такива. В такъв случай, може да възникнат въпроси към Вас в хода на 

общественото обсъждане. Ще видим дали има заинтересовани лица, които да участват в 

общественото обсъждане, но иначе процедурата се изчерпва. Естествено, ще питам и 

моите колеги: Имате ли въпроси към г-н Атанасов? Не. Тогава, г-н Атанасов, закрито 

заседание, на което Комисия ще се произнесе с решение по Вашето заявление за 

одобряване на бизнес плана за развитие на дейността на ръководеното от Вас дружество 

за периода 2022-2026г., както и за утвърждаване и одобряване на цени на 

водоснабдителни и канализационни услуги за същия период, ще се проведе на 30.11.2022 

г.  

Ще Ви помоля да останете на заседателната маса, ако има въпроси към Вас в хода 

на общественото обсъждане. 

Колеги, закривам и това трето за деня публично заседание. 
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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 

 

Р Е Ш И : 

 

Насрочва закрито заседание на 30.11.2022 г. за приемане на решение относно 

одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „АЦК” ООД като ВиК оператор за 

периода 2022-2026г. и утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и 

канализационни услуги. 

 

 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № В-17-92-8/04.11.2022 г. до „АЦК” ООД. 
 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:     
     

 

.................................................     ИВАН Н. ИВАНОВ       

 Д. Кочков 

 

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

 П. Трендафилова 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

РОСИЦА ТОТКОВА 
 

 

 

 

Протоколирал: 

 А. Фикова - главен експерт 


