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П Р О Т О К О Л 
 

№ 102 
 

София, 16.05.2016 година 
 

Днес, 16.05.2016 от 13:43 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 - началник на отдел „Ценово регулиране и 

бизнес планове - водоснабдителни и канализационни услуги“ и експерти от 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. Пловдив е уведомено за провеждане 

на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-17-24/10.05.2016 г. и изпраща свои 

представители. На заседанието се явиха: 

 

 г-н Спартак Николов – управител; 

 г-жа Кина Димитрова – ръководител „Финансово-икономическо управление“. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад относно внесено заявление с вх. № В-

17-17-24/08.12.2015 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните 

услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив. Докладът е приет с решение 

на КЕВР на закрито заседание по т. 3 от протокол № 91/10.05.2016 г. и публикуван на 

интернет страницата на Комисията. 

 

Председателят запита представителите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. 

Пловдив запознати ли са с доклада и имат ли забележки по него. 

 

С. Николов: 

Аз и екипът ми се запознахме с протокола. Това, което определено ни радва е, че този 

път Комисията е обърнала сериозно внимание и е взела предвид тежките проблеми, които 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив има при справянето с утайковото 

стопанство. Това са разходи, които години преди това сме се опитвали да защитаваме, но 

поради една или друга причина не са били взимани под внимание. Този път Комисията 

абсолютно коректно ги е взела. В това отношение има един малък детайл за който ние ще се 

възползваме от нашето право в 14-дневен срок детайлно да защитим вижданията си. Ние ще го 

направим. Датата, когато ще го внесем ще бъде 26.05.2016 г., за да може работната група от 

експерти да се запознае и да докладва. Нашите опасения са именно в частта пречистване, 

защото желаем да бъдем максимално коректни към Комисията като регулаторен орган и към 

гражданите като наши потребители. Имаме предписание от вас за начина по който трябва да 
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преструктурираме степените на замърсяване. Това неминуемо води до едно разместване на 

количествата. Мога да кажа, че начинът по който ние ще ги представим ще бъде изцяло в 

синхрон с работата, която е извършена и одобрена от вас като разходи. При всички положения 

ние детайлно ще се обосновем на 26.05.2016 г., но няма пак да скрия задоволството си от 

начина по който се виждат нещата относно проблеми, които са завещани и натрупани с 

години. Трябваше да бъде направена една по-смела крачка, за да могат да бъдат решени. Още 

веднъж благодаря.  

 

Председателят даде думата на работната група, изготвила доклада. 

 

От страна на членовете на работната група нямаше коментари и въпроси към 

представителите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Г-н Николов, благодаря за хубавите думи, които казахте за работата на работната 

група, т.е. на Комисията. Бъдете сигурни, че това не е свързано с обстоятелството, че 

председателят на Комисията е пловдивчанин, а защото Комисията наистина работи в 

съответствие с нормативната база, със закони, с наредбите и се стреми да разреши всеки 

проблем.   

 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси към представителите на 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив. 

 

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 : 

 

1. Насрочва закрито заседание на 31.05.2016 г. за вземане на решение относно 

заявление с вх. № В-17-17-24/08.12.2015 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив. 

 2. На дружеството да се изпрати уведомление за взетото решение с препоръчано 

писмо с обратна разписка. 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № В-17-17-24/10.05.2016 г. 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (В. Петков) 

 

 .................................................    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (Д. Кочков) 

          Р. ТОТКОВА 


