ПРОТОКОЛ
№ 174
София, 09.10.2019 година
Днес, 09.10.2019 г. от 10:01 ч. се проведе открито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в състав „Водоснабдяване и
канализация“, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи
Осман, Пенка Трендафилова и Юлиян Митев - за главен секретар, съгласно Заповед №
916/26.09.2019 г. (без право на глас).
На заседанието присъстваха И. Касчиев – главен директор на главна дирекция
„Водоснабдителни и канализационни услуги“, С. Димова - началник на отдел "Цени и
бизнес планове-водоснабдителни и канализационни услуги" и експерти на КЕВР.
Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са
налице правни пречки за провеждането му.
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, ГР. СОФИЯ е уведомено
за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-01-11/04.10.2019 г. и
изпраща свои представители.
На заседанието се явиха:
 г-н Никола Нитов – управител на „ВиК“ ЕООД, гр. София;
 г-жа Росица Итова – главен инженер;
 г-жа Виолета Атанасова – главен счетоводител.
На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № В-Дк-216/30.09.2019 г. и
проект на решение относно заявление с вх. № В-17-01-7 от 06.07.2016 г. за одобряване на
бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.
София като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с
вх. № В-17-01-7 от 22.07.2019 г. и заявление с вх. № В-17-01-8 от 06.07.2016 г. за
утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-1701-11 от 22.07.2019 г., изменено със заявление с вх. № В-17-01-11 от 16.09.2019 г.,
изготвен от работна група по Заповед № З-В-2 от 16.01.2017 г., изменена и допълнена със
Заповед №З-В-6 от 22.03.2019 г.: Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Силвия Димова,
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

Василена Иванова, Хриси Йорданова, Румяна Костова, Лолита Косева, Ани Гюрова,
Силвия Маринова, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков, които са приети с
решение на КЕВР на закрито заседание по т. 2 от Протокол № 172/03.10.2019 г. и
публикувани на интернет страницата на Комисията.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Съгласно процедурата, докладът и проектът на решение са изпратени на заявителя,
а именно „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София и днес в откритото заседание
очакваме становището на заявителя, което ще бъде изразено от г-н Н. Нитов, който е
управител на дружеството, но заедно с него тук са г-жа Росица Итова, която е главен
инженер и г-жа Виолета Атанасова – главен счетоводител на дружеството. Обръщам се
към Вас, г-н Нитов, моля изразете отношение към становище на дружеството по
представения Ви доклад и проект на решение.
Н. Нитов – управител на „ВиК“ ЕООД, гр. София
Разгледахме доклада, който ни беше предоставен, и проекторешението. Нямаме
възражения нито по доклада, нито по проекторешението.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря Ви за положителното становище. Обръщам се сега към работната
група. Г-н Касчиев, моля, съобщете дали има нови данни, факти и обстоятелства, които
трябва да бъдат отразени.
И. Касчиев:
Не, няма.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Няма такива. В такъв случай (предвид на необходимостта, естествено, Комисията
да се произнесе с решение) насрочвам закритото заседание, на което ние ще вземем
решение 30.10.2019 г. от 10:00 часа, тук, в сградата на Комисията, като своевременно
заявителят ще бъде уведомен за нашето решение. С това закривам първото от двете
публични заседания.
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 30.10.2019 г. за вземане на решение относно
одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация”
ЕООД, гр. София като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със
заявление с вх. № В-17-01-7 от 22.07.2019 г. и заявление с вх. № В-17-01-8 от 06.07.2016 г.
за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В17-01-11 от 22.07.2019 г., изменено със заявление с вх. № В-17-01-11 от 16.09.2019 г.
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Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № В-17-01-11/04.10.2019 г. до
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. София.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Р. Осман)
.................................................
(П. Трендафилова)
ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
ЮЛИЯН МИТЕВ
(съгласно Заповед № 916/26.09.2019 г.)

Протоколирал:
(И. Зашева - главен експерт)
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