ПРОТОКОЛ
№ 230
София, 09.11.2017 година
Днес, 09.11.2017 г. от 10:04 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,
Валентин Петков, Димитър Кочков и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха И. Касчиев – главен директор на главна дирекция
„Водоснабдителни и канализационни услуги“ и експерти на КЕВР.
Заседанието се отразяваше от представители на средствата за масова информация.
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. Ямбол е уведомено за провеждане
на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-19-9/03.11.2017 г. и изпраща свои
представители.
На заседанието се явиха:
 г-н Стоян Радев – управител;
 г-жа Димитрина Балтаджиева – главен счетоводител.
На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление с вх. № В-17-198 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол като ВиК оператор за периода 20172021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-19-8 от 18.07.2016 г., вх. № В17-19-3 от 03.02.2017 г., № В-17-19-6 от 03.05.2017 г. и вх. № В-17-19-9 от 14.09.2017 г.; и
заявление с вх. № В-17-19-9 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК
услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-19-9 от 18.07.2016 г., В-17-19-4 от 03.02.2017
г. и вх.№ В-17-19-9 от 14.09.2017 г.
Докладът, изготвен 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,
Силвия Иванова, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 1 от протокол №
228/03.11.2017 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.
Председателят покани представителите на „Водоснабдяване и канализация”
ЕООД, гр. Ямбол и ги попита запознати ли са с документите и имат ли забележки по тях.
С. Радев:

София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

По подобие на колегите в Бургас и ние след много дълги обсъждания, връщания,
на моменти на съгласия от наша страна с някои от тези клаузи по бизнес плана, но в края
на краищата сме съгласни и приемаме без възражения.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Г-жо Балтаджиева, нямате допълнения към изказването на г-н Радев ?
Д. Балтаджиева:
Не, нямам.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Г-н Касчиев, има ли нещо, което допълнително да ни съобщите?
И. Касчиев:
Не.
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 30.11.2017 г. от 10:00 ч. за вземане на решение
относно заявление с вх. № В-17-19-8 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за
развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол като ВиК
оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-19-8
от 18.07.2016 г., вх. № В-17-19-3 от 03.02.2017 г., № В-17-19-6 от 03.05.2017 г. и вх. № В17-19-9 от 14.09.2017 г.; и заявление с вх. № В-17-19-9 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и
одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-19-9 от
18.07.2016 г., В-17-19-4 от 03.02.2017 г. и вх.№ В-17-19-9 от 14.09.2017 г.
Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № В-17-19-9/03.11.2017 г. до
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Р. Осман)
.................................................
(В. Петков)
.................................................
(Д. Кочков)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

Протоколирал:
(Н. Харбалиева - главен експерт)
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