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П Р О Т О К О Л 

 

 

№ 87 
 

 

София, 29.05.2019 година 

 
 

Днес, 29.05.2019 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“, 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 Берковица” ЕООД е уведомено за провеждане 

на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-02-6/15.05.2019 г. и изпраща свои 

представители.  

 

На заседанието се явиха: 

 г-н Сергей Иванов – управител; 

 г-жа Диляна Георгиева – главен инженер. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад вх. № В-Дк-117 от 10.05.2019 г. и 

проект на решение относно заявление с вх. № В-17-02-10 от 30.06.2016 г. за одобряване на 

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

ЕООД, като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с 

вх. № В-17-02-6 от 05.04.2019 г. и заявление с вх. № В-17-02-11 от 30.06.2016 г. за 

утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, 

изменено със заявление с вх. № В-17-02-7 от 09.04.2019 г. Докладът и проектът на 

решение, изготвени от работна група в състав: Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Силвия 

Димова, Василена Иванова, Хриси Йорданова, Румяна Костова, Лолита Косева, Ани 

Гюрова, Силвия Маринова, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков, са приети с 

решение на КЕВР на закрито заседание по т. 2 от Протокол № 79/15.05.2019 г. и 

публикувани на интернет страницата на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Съгласно процедурата за провеждане на открити заседания, докладът и проектът на 

решение бяха изпратени на заявителя „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД. 
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В заседанието участват г-н Сергей Иванов – управител на дружеството и г-жа Диляна 

Георгиева – главен инженер. Обръщам се към Вас, г-н Иванов. Вероятно Вие ще вземете 

отношение по доклада и проекта на решение.  

 

С. Иванов – управител на „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД: 

Първо искам да благодаря на г-н Касчиев и на неговата работна група, която беше 

така добра да ни помогне за изработване на бизнес плана и съответно да направим 

необходимите корекции, за да може да бъде доведен до това състояние. Аз смятам, че 

нашият бизнес план е много напрегнат, но не е неизпълним. Дружеството е 

окомплектовано добре и смятам, понеже имаме голямата подкрепа на общината, че ние ще 

се справим със заложените цели в бизнес плана.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Иванов. Благодаря Ви за хубавите думи, които казахте за 

колегите от дирекция „ВиК“. Те наистина ги заслужават. Обръщам се към дирекцията. Г-

н Касчиев, има ли нови факти, данни и обстоятелства, които трябва да бъдат отразени 

преди приемането на финалното ни решение? 

 

И. Касчиев:  

Не, няма.   

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Няма такива. Колеги, Вие имате ли въпроси към заявителя? 

 

Д. Кочков: 

Аз имам въпрос към г-н Иванов. Кога дружеството ще издължи такса 

„Регулиране“ от 9 244 лв. към Комисията?  

 

С. Иванов – управител на „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД: 

Всички знаете, че „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД е финансово 

затруднено в този момент, защото от 2013 г. ние нямаме корекция на цените, а оттогава 

имаме значително повишаване на Фонд „Работна заплата“, оскъпяване на части и др. В 

момента всичките такси към Басейнова дирекция и към КЕВР за регулиране на цени са 

прехвърлени на НАП и ние всеки месец с 20% от сумите постъпващи в банката се 

разплащаме с нашите длъжници.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Което означава, че ще се разплатите и с Комисията… 

 

С. Иванов – управител на „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД: 

Разбира се.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Забележете, че в същото време това, че сте наши длъжници по никакъв начин не е 

дало отрицателно отражение на работата на Комисията с „Водоснабдяване и канализация 

Берковица” ЕООД. 

 

С. Иванов – управител на „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД: 

Със сигурност. 
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Доц. д-р И. Н. Иванов: 

На шега казах всичко това. Преди да закрия това заседание, защото не виждам 

други въпроси от моите колеги, искам да обявя, че закритото заседание, на което 

Комисията ще излезе с окончателно решение, ще се проведе на 19.06.2019 г. от 10:00 ч. 

 

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 19.06.2019 г. за вземане на решение относно 

заявление с вх. № В-17-02-10 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на 

дейността на „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД, като ВиК оператор за 

периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-02-6 от 05.04.2019 

г. и заявление с вх. № В-17-02-11 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени 

на водоснабдителните и канализационните услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-

02-7 от 09.04.2019 г.  

 

 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № В-17-02-6/15.05.2019 г. до 

„Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД. 

 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (Д. Кочков) 

 

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

 (П. Трендафилова) 

 

                                                ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

          Р. ТОТКОВА 

 

 
Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 

 

 


