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П Р О Т О К О Л 
 

№ 152 
 

София, 19.07.2017 година 
 

Днес, 19.07.2017 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 Ремзи Осман – за председател (съгласно Заповед № З-ОХ-

72/13.07.2017 г.). 
 

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Валентин Петков, 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. 

 

Председателстващият Р. Осман откри заседанието и констатира, че не са налице 

правни пречки за провеждането му.  

 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник е уведомено за провеждане 

на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-37-5/11.07.2017 г.  и изпраща свои 

представители.  

На заседанието се явиха: 

 г-н Иван Витанов – управител; 

 г-жа Антоанета Арсова – главен инженер; 

 г-жа Камелия Шутева – счетоводител. 

 

На откритото заседание бяха разгледани доклад и проект на решение относно 

заявление с вх. № В-17-37-7 от 04.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на 

дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник като ВиК оператор за 

периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-37-7 от 24.10.2016 

г., с вх. № В-17-37-7  от 01.11.2016 г. и с вх. № В-17-37-5 от 29.06.2017 г., и заявление с вх. 

№ В-17-37-8 от 04.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, 

изменено със заявление  с вх. № В-17-37-6 от 29.06.2017 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 № 149/11.07.2017 г. и публикувани на интернет страницата 

на Комисията. 
  

Р. Осман: 

В дневния ред имаме две точки. Първата точка е доклад и проект на решение за 

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

ООД, гр. Перник. Втора точка е проект на решение относно заявление за одобряване на 

бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. 

Монтана. Предложение за изменение и промени? Няма. Дневният ред се приема. 
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Изпратени са покани за участие и на откритото заседание са се отзовали Иван Витанов – 

управител на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник, Антоанета Арсова – 

главен инженер и Камелия Шутева – счетоводител. Работната група е 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. Заповядайте г-н Витанов, във връзка с проекта 

за доклад, който е подготвен от работната група. Ние сме го разгледали на предишно 

заседание. Може да изкажете Вашето мнение и становище, ако желаете да вземете 

отношение. Имам забележка към техническия състав. Когато подготвяте писмения 

документ, опишете две отделни заседания. Това е задължение на техническия състав, а не 

на комисарите. Колеги, двете точки ще се разглеждат в две отделни заседания. Първото 

заседание е за Перник, където изрично по заявлението имаме утвърждаване и одобряване 

на цени на ВиК услугите. Моля да се отбележи това в протокола. Продължаваме. 

Заповядайте! 

 

И. Витанов – управител на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. 

Перник: 

Бизнес планът е отразен обективно в доклада. Нямаме забележки. Приемаме 

доклада.  

 

Р. Осман: 

Благодаря. Някой друг иска ли да вземе отношение? Не. Колеги, някой друг да се 

включи от работната група? Няма. В такъв случай няма да се гласува, а само обявяваме 

кога трябва да бъде закритото заседание и насрочваме закрито заседание на 09.08.2017 г. 

от 10:00 часа.  
 

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 09.08.2017 г. за вземане на решение относно 

заявление с вх. № В-17-37-7 от 04.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на 

дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник като ВиК оператор за 

периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-37-7 от 24.10.2016 

г., с вх. № В-17-37-7  от 01.11.2016 г. и с вх. № В-17-37-5 от 29.06.2017 г., и заявление с вх. 

№ В-17-37-8 от 04.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, 

изменено със заявление  с вх. № В-17-37-6 от 29.06.2017 г. 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № в-17-37-5/11.07.2017 г.   
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

................................................      РЕМЗИ ОСМАН 

(В. Петков)     (съгласно Заповед № З-ОХ-72/13.07.2017 г.). 

 

………………………………. 

 (Д. Кочков) 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР  

Р. ТОТКОВА 

 
Протоколирал:  

 

Недко Косев – главен експерт 


