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П Р О Т О К О Л 

 

 

№ 108 
 

 

София, 27.06.2019 година 

 
 

Днес, 27.06.2019 г. от 10:02 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 Ремзи Осман, 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“ 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. СТАРА ЗАГОРА е 

уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-22-11/19.06.2019 

г. и изпраща свои представители.  

На заседанието се явиха: 

 г-н Румен Райков – управител; 

 г-жа Тонка Георгиева – главен счетоводител; 

 г-н Пеньо Пейков – главен инженер. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № В-Дк-162/14.06.2019 г. 

относно заявление с вх. № В-17-22-11 от 11.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора като 

ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-

22-10 от 04.12.2018 г., заявление с вх. № В-17-22-10 от 12.04.2019 г. и заявление с вх. № В-

17-22-10 от 30.05.2019 г., и заявление с вх. № В-17-22-12 от 11.07.2016 г. за утвърждаване 

и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, изменено със 

заявление с вх. № В-17-22-3 от 13.02.2019 г. и заявление с вх. № В-17-22-7 от 30.05.2019 г. 

Докладът и проектът на решение, изготвени 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, Василена Иванова, Хриси Йорданова, Румяна Костова, 

Лолита Косева, Ани Гюрова, Силвия Маринова, Йовка Велчева, Надежда Иванова и 

Ненко Ненков, са приети с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 2 от Протокол № 

102/19.06.2019 г. и публикувани на интернет страницата на Комисията. 

 

Р. Райков – управител на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара 

Загора: 
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Както се казва, доживяхме и ние (след толкова чакане), но от своя страна искам да 

благодаря на всички, които участваха в този процес, защото знаем, че трудно, но 

постигнахме тези общи показатели, които удовлетворяват всички. Единственото ни 

притеснение ще бъде изравняването на цената на гравитаците, което съответно ще се 

отрази на около 10% от нашето население. Сиреч там увеличението ще бъде двойно. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Имате предвид единната цена за територията на ... 

 

Р. Райков – управител на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара 

Загора: 

Да, за което съответно ни задължава законът. Ние няма как да го променим това 

нещо. Само това е притеснението ни. Иначе увеличението е малко закъсняло, но все пак 

идва навреме, защото ние пък обрахме всичко възможно, което можем да оберем. Ние 

останахме само със 760 човека в това предприятие, като драстично ги намалихме с около 

(не мога точно да Ви кажа)120-130 бройки. Отделно, че по енергийна ефективност 

работим безумно много и продължаваме да работим. Свалихме разходите си от 900 хил. 

лв. на месец на 600 хил. лв., но тъй като пак тръгнаха борсови цени, по-различни, ние в 

един момент пак стигнахме до тези височини и сега работим по друг план, който да ги 

смъкне драстично, с още по-полезни методи, които сме избрали. 

Но общо казано – искам да благодаря за постигнатите цифри и се надяваме 

занапред да работим така с разбиране, взаимно. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Райков. Вие, разбира се, сте в течение, че имаше 

преструктуриране на територията на ВиК оператора, което изискваше и допълнителни 

документи и забавяне. Обръщам се към работната група. Г-н Касчиев, има ли нови 

факти, обстоятелства и данни, които трябва да изискват отразяването им при приемането 

на крайното ни решение? 

 

И. Касчиев:  

Не, няма.   

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Няма такива. Колеги, Вие имате ли въпроси или изказвания? Няма от страна на 

членовете на Комисията. В такъв случай, преди да закрия заседанието, искам да оповестя 

за Вас, както и за работната група, че насрочвам закрито заседание на 25.07.2019 г. от 

10:00 ч. за приемане на решение по заявленията на „Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД, гр. Стара Загора. Аз Ви благодаря за участието. 

 

 

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 25.07.2019 г. за вземане на решение относно 

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

ЕООД, гр. Стара Загора като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и утвърждаване и 

одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги.  
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Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № В-17-22-11/19.06.2019 г. до 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора. 

 

 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (Д. Кочков) 

 

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

 (П. Трендафилова) 

 

                                               ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

          Р. ТОТКОВА 

 

 

 

 

 

 

 
Протоколирал: 

 (А. Фикова - главен експерт) 

 

 


