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П Р О Т О К О Л 
 

№ 143 
 

София, 05.07.2017 година 
 

Днес, 05.07.2017 г. от 11:00 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 и Димитър 

Кочков, и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас). 

 

На заседанието присъстваха И. Касчиев – главен директор на главна дирекция 

„ВКУ” и експерти на 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.  

 

„НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с 

писмо на КЕВР с изх. № В-17-77-7/29.06.2017 г. и изпраща свои представители.  

На заседанието се явиха: 

 г-н Петър Петров – председател на СД; 

 г-жа Наталия Жабленска – финансов директор, 

упълномощени от г-жа Снежана Динева – изпълнителен директор на „Напоителни 

системи” ЕАД. 

 

На откритото заседание бяха разгледани доклад и проект на решение относно 

заявление с вх. № В-17-77-7 от 12.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на 

дейността на „Напоителни системи“ ЕАД за доставяне вода на друг ВиК оператор за 

периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-77-7 от 

10.11.2016 г., вх. № В-17-77-7 от 01.02.2017 г. и вх. № В-17-77-4 от 03.04.2017 г., и 

заявление с вх. № В-17-77-8 от 12.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на 

ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-77-7 от 10.11.2016 г., вх. № В-17-77-1 от 

01.02.2017 г., вх. № В-17-77-4 от 03.04.2017 г. и с вх. № В-17-77-2 от 28.04.2017 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.2 от протокол № 135/29.05.2017 г. и публикувани на интернет страницата 

на Комисията.  
  

Председателят запита представителите на „Напоителни системи“ ЕАД запознати 

ли са с документите и имат ли забележки по тях. 
 

Наталия Жабленска: 

Единствената ни молба по доклада и предложението за решение е да се 

преразгледа цената на водата на „ВиК Йовковци“ ООД, защото там са предвидени по-

големи количества вода, каквито ние не сме доставяли. За следващите години са 
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предвидени по 180 хил. м
3
, като миналата година заедно със загубите ние сме 

предоставили само 15 хил. м
3
, а за 2014 г. – 55 хил. м

3
, т.е. такива количества не е логично 

да се достигнат. Оттам пада и цената на водата. Молбата ни е тя да бъде най-малко 0,2. За 

другите ВиК системи, благодарим. Считаме, че докладът е коректен. Благодарим на 

работната група и на Комисията. Нямаме други предложения. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря, г-жо Жалбенска. При това положение, ако няма допълнение от г-н 

Петров, се обръщам към работната група. Имате ли коментари и изказвания по повод 

заявеното от г-жа Жабленска? Има ли нови факти и обстоятелства, които трябва да бъдат 

отразени преди приемането на решение от страна на Комисията? 
 

И. Касчиев: 

По първото, докладът е изготвен на база заявлението на ВиК оператора. 

Наредбата предвижда възможност за изменение и актуализация на одобрения бизнес план. 

Все пак нека се представи становището и ще го разгледаме. 

По второто, няма нови обстоятелства. 
 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Колеги, Вие имате ли въпроси към заявителите? Няма. Вие чухте, г-жо 

Жабленска, че в резултат на провеждането на откритото заседание, Вие имате това право. 

Представете Вашето писмено становище, което работната група ще разгледа.  
 

 

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 26.07.2017 г. за вземане на решение относно 

одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Напоителни системи“ ЕАД за 

доставяне вода на друг ВиК оператор за периода 2017-2021 г., утвърждаване и 

одобряване на цени на ВиК услуги. 

 

 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № В-17-77-7/29.06.2017 г. 

2. Пълномощни на П. Петров и Н. Жабленска от С. Динева – изпълнителен 

директор на „Напоителни системи” ЕАД. 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (Д. Кочков) 

           Р. ТОТКОВА 

 

 
Протоколирал:  

 

Антоанета Фикова 


