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П Р О Т О К О Л 
 

№ 204 
 

София, 09.08.2022 година 

 

Днес, 09.08.2022 г. от 10:52 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, 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. 

 

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

правни пречки за провеждането му. 

 

Съгласно решение на КЕВР  по Протокол № 197 от 29.07.2022 г., т. 2, е осигурена и 

възможност за дистанционно участие чрез комуникационната платформа Microsoft Teams. 

 

Предвид това, Комисията за енергийно и водно регулиране е поканила като страна 

по преписката лицата, представляващи „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. 

Ямбол, за присъствено или виртуално участие в откритото заседание чрез 

комуникационната платформа Microsoft Teams.  

 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол е уведомено за провеждане 

на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-19-11/29.07.2022 г.  

 

На заседанито се яви:  

 г-н Цветан Съйков – управител на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. 

Ямбол. 
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На откритото заседание беше разгледан доклад с вх.№ В-Дк-1059 от 27.07.2022 г. 

относно заявление с вх. № В-17-19-11 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол като ВиК 

оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-19-

1005 от 13.06.2022 г. и заявление с вх. № В-17-89-5 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и 

одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със 

заявление с вх. № В-17-19-1006 от 13.06.2022 г. 

 

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

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

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

КЕВР на закрито заседание по т. 2 от Протокол № 197/29.07.2022 г. и публикуван на 

интернет страницата на Комисията. 

 

Иван Н. Иванов: 

За участие в открито заседание, от страна на заявителя „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД, гр. Ямбол тук е г-н Цветан Съйков, който ще представи, 

предполагам, становището на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол. Г-н 

Съйков, заповядайте! Имате дума! 

 

Цветан Съйков – управител на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. 

Ямбол: 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми комисари, уважаеми представители на 

работната група, ВиК операторът е съгласен с предложението за решение на енергийния 

регулатор и го приема без възражения. 

 

Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Съйков.  Колеги, Вие чухте, няма възражения по отношение на 

изготвения доклад и проект на решение. Преминаваме към дискусията от участниците и в 

последствие може би ще се наложи отново да вземете думата като отговор на някои от 

изказаните възражения и други съображения. Колеги, преди да закрием първото 

заседание, което ще бъде последвано от обществено обсъждане, искам единствено да 

обявя, г-н Съйков, че закрито заседание на Комисия за енергийно и водно регулиране, на 

което Комисията ще излезе с решение относно бизнес плана на ВиК Ямбол, както и за 

утвърждаване и одобряване на цените на ВиК услугите, ще се проведе на 31.08.2022 г. Г-н 

Съйков, останете на заседателната маса за следващото заседание, което го започваме 

незабавно.  

 

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 31.08.2022 г. за приемане на решение относно 

одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД, гр. Ямбол като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и утвърждаване и 

одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги. 
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Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх.№ В-17-19-11/29.07.2022 г. до 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Ямбол. 
 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:     
     

 

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

 Д. Кочков 

 

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

 П. Трендафилова 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  

РОСИЦА ТОТКОВА 

    

 

  
Протоколирал: 

 

 И. Зашева - главен експерт 


