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П Р О Т О К О Л 
 

№ 205 
 

София, 09.08.2022 година 

 

Днес, 09.08.2022 г. от 11:35 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 КЕВР. 

 

 На заседанието присъства 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 има 

кворум и не са налице правни пречки за провеждането му. 

 

Съгласно решение на КЕВР  по Протокол № 197 от 29.07.2022 г., т. 4, 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“ ЕООД, гр. Брезник, за 

присъствено или виртуално участие в откритото заседание чрез комуникационната 

платформа Microsoft Teams.  

 

„Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник е уведомено за провеждане на заседанието 

с писмо на КЕВР с изх. № В-17-54-4/29.07.2022 г.  

 

На заседанито се явиха:  

  г-жа  Силвия Евтимова – главен счетоводител на „Водоснабдяване“ ЕООД, 

гр. Брезник; 

  г-жа Даниела Костадинова – консултант на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. 

Брезник. 
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На откритото заседание беше разгледан доклад с вх.№ В-Дк-1061 от 27.07.2022 г. 

относно заявление с вх. № В-17-54-4 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник като ВиК оператор за 

периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-54-1002 от 

16.06.2022 г., и заявление с вх. № В-17-54-5 от 28.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване 

на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-

17-54-1003 от 16.06.2022 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. 4 от Протокол № 197/29.07.2022 г. и публикуван на 

интернет страницата на Комисията. 

 

Димитър Кочков: 

Имаме леко разминаване в дневния ред, но ще продължим процедурата по начинът, 

по който сме я започнали, за да не я анулираме, така или иначе. Радомир ще изчакат за 

финала. Както казах, процедурата е редовна. Страната по преписката е уведомена и от 

името на заявителя са се записали за участие Силвия Евтимова – главен счетоводител и 

Даниела Костадинова – консултант. Кой ще вземе думата от името на заявителя, за да 

изкаже становище? 

 

Силвия Евтимова – главен счетоводител на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. 

Брезник: 

Нашият екип се запозна с проекта за решение и искаме да заявим, че нямаме 

възражения и забележки по така предложения проект за решение. 

 

Димитър Кочков: 

Благодаря Ви! Думата има работната група. Дали има нови факти и обстоятелства 

относно разглежданата преписка, г-н Касчиев? 

 

Ивайло Касчиев – главен директор на главна дирекция „Водоснабдителни и 

канализационни услуги“: 

Не, няма. 

 

Димитър Кочков: 

Няма. От страна на Комисията, някакви изказвания? Също няма. В такъв случай, 

ще обявя датата на закритото заседание за окончателно решение, която е  31.08.2022 г., с 

което закривам заседанието. Така или иначе сме извън часа на всички заседание, така че 

мисля, че не е грешка това, че сме ги разменили. 

 

 

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 : 
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Насрочва закрито заседание на 31.08.2022 г. за приемане на решение относно 

одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. 

Брезник 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-17-54-4/29.07.2022 г. до 

„Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник. 
 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ: служебен ангажимент    
     

 

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

 Д. Кочков 

 

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

 П. Трендафилова 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  

РОСИЦА ТОТКОВА 

    

 

  
Протоколирал: 

 

 И. Зашева - главен експерт 


