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П Р О Т О К О Л 
 

№ 178 
 

София, 30.08.2017 година 
 

Днес, 30.08.2017 г. от 10:00 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 и Димитър 

Кочков, и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас). 

На заседанието присъстваха И. Касчиев – началник на отдел „Ценово регулиране и 

бизнес планове - водоснабдителни и канализационни услуги“ и експерти от КЕВР. 

 

Председателят откри заседанието и констатира, че не са налице правни пречки за 

провеждането му.  

 

„Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД е уведомено за провеждане на 

заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-35-12/22.08.2017 г. и изпраща свои 

представители. На заседанието се явиха: 

 г-н Красимир Марков – управител; 

 г-жа Красимира Манева – ръководител Производствено направление; 

 г-жа Дарина Мартева – главен инженер; 

 г-жа Маргарита Тодорова - главен счетоводител; 

 г-н Румен Митев – ръководител ПСОВ. 

 

На откритото заседание бяха разгледани доклад и проект на решение относно 

заявление с вх. № В-17-35-12 от 04.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на 

дейността на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД като ВиК оператор за 

периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-35-12 от 

11.08.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-12 от 28.09.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-17 

от 19.12.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-12 от 01.03.2017 г., заявление с вх. № В-17-35-

12 от 18.04.2017 г.; и заявление с вх. № В-17-35-13 от 04.07.2016 г. за утвърждаване и 

одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-35-15 от 

03.10.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-18 от 19.12.2016 г. и заявление с вх. № В-17-35-5 

от 19.04.2017 г. 

Докладът и проектът на решение, изготвени от работна група в състав: Ивайло 

Касчиев, Елена Маринова, Хриси Йорданова, Румяна Костова, Лолита Косева, Ани 

Гюрова, Христина Ангелова, Силвия Маринова, Ралица Агопян, Йовка Велчева, Надежда 

Иванова, Ненко Ненков и Силвия Иванова, са приети с решение на КЕВР на закрито 

заседание по т.1 от протокол № 176/21.08.2017 г. и публикувани на интернет страницата 

на Комисията. 

 

Председателят запита представителите на „Водоснабдяване и канализация – 

Шумен” ООД запознати ли са с документите и има ли забележки по тях. 

 

К. Марков – управител на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД: 

Като управител ще изразя мнението си като ръководител на това дружество, както 
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и мнението на екипа, изготвил бизнес плана. Ние приемаме заключенията в доклада на 

работната група и изразяваме нашата благодарност към експертите в КЕВР, че 

своевременно отправяха своите изисквания. Бяхме подпомагани с техни напътствия по 

време на изготвяне на бизнес плана. Всички ние знаем, че указанията определиха един 

доста къс срок на представяния на бизнес плановете, така че процесът за изглаждане на 

нещата протече малко по-дълго във времето. Благодарни сме, че все пак този бизнес план 

стигна до обществено обсъждане. Мислим, че след 14-дневния срок на обжалване ще 

имаме реално един бизнес план, за който поемаме своята отговорност за неговото 

изпълнение, така че на нашите потребители да им бъде предоставена една по-качествена 

услуга. Благодаря и на екипа, и на експертите от КЕВР. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря, г-н Марков, за тези думи. Вероятно няма допълнение от останалите 

представители на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД. При това положение се 

обръщам към работната група. Виждате, заявителят „Водоснабдяване и канализация – 

Шумен” ООД в лицето на г-н Марков като управител изрази удовлетворение от доклада и 

благодари за свършената от Вас работа. Има ли нови данни, факти и обстоятелства, които 

да налагат някакви промени? Не. Г-н И. Касчиев като ръководител на работната група 

заяви, че няма такива. 

 

Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси към 

представителите на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси към представителите на 

заявителя. 
 

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 25.09.2017 г. за вземане на решение относно 

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

Шумен” ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., утвърждаване и одобряване на 

цени на ВиК услуги. 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № 17-35-12/22.08.2017 г. 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

.................................................                  ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 (С. Тодорова) 

 

  .................................................    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (Д. Кочков) 

           Р. ТОТКОВА 

 

 

 
Протоколирал:  

 

Антоанета Фикова 


