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Препис – извлечение  

 
от Протокол № 1/01.06.2017 г. от заседанието на конкурсната комисия за провеждане на конкурсна 

процедура за заемане на длъжността главен експерт в отдел „Контрол и решаване на спорове-

водоснабдителни и канализационни услуги“, Главна дирекция „Водоснабдителни и 

канализационни услуги” при КЕВР 

 

 

СПИСЪК 
 

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 

ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „КОНТРОЛ И РЕШАВАНЕ НА 

СПОРОВЕ-ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ“, ГЛАВНА 

ДИРЕКЦИЯ „ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ“ ПРИ КЕВР 

 

Съгласно чл. 20, във връзка с чл. 21, чл. 24, т. 1 и чл. 27 от Наредбата за провеждане на конкурсите  

за държавни служители  
 

 

А. Допуска до конкурс следните кандидати: 

 

№ Име, презиме и фамилия 

1. Анатоли Красимиров Костадинов 

2. Тони Иванов Николов 

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 12.06.2017 г. от 10:00 часа 

в сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране, град София, бул. „Княз Дондуков” № 8-

10, етаж 5, зала 1. Същият ден ще се проведе и интервюто с кандидатите, успешно издържали теста. 

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на 

изпита. 

 

 

Б. Не допуска до конкурс следните кандидати: 

 

Няма 
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Източници за подготовка: 

 

- Закон за водите; 

- Закон за регулиране на В и К услугите; 

- Закон за държавния служител; 

- Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги(обн. 

ДВ. 6 от 22.01.2016 г.) 

- Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (Обн. 

ДВ. бр.6 от 22.01.2016.); 

- Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за 

ползване на водоснабдителните и канализационните системи (изм. и доп., бр. 63 от 

17.08.2012 г., в сила от 17.08.2012 г.). 

- Указания за прилагане на Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и 

канализационните услуги за регулаторен период 2017-2021 г., приети с решение по т. 2 от 

Протокол № 76 от 19.04.2016 г. 

- Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез 

метода „горна граница на цени“ за регулаторен период 2017-2021 г., приети с решение по 

Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 3, поправени с решение по Протокол № 118 от 07.06.2016 

г., т. 8 (Указания НРЦВКУ); 

- Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. за утвърждаване на норма на възвръщаемост на собствения 

(НВск) и на привлечения (НВпк) капитал, и нетен цикъл на оборотния капитал (НЦОК) в 

дни по години за съответните групи ВиК оператори за регулаторен период 2017-2021 г.; 

- Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. за определяне на групи ВиК оператори, и определяне на 

прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за регулаторен 

период 2017-2021 г. 

- Правилник за дейността на КЕВР и нейната администрация (обн., ДВ, бр. 43 от 12.06.2015 г., 

в сила от 12.06.2015 г., изм. и доп., бр. 19 от 11.03.2016 г., в сила от 11.03.2016 г.) 
 

 

 

 

01.06.2017 г.    Председател на конкурсната комисията:………/п/.…….... 

                                                                                                                             И. Касчиев 


