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П Р О Т О К О Л 
 

№ 146 
 

София, 05.07.2017 година 

 

 
 

Днес, 05.07.2017 г. от 11:22 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.  

 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Колеги, по телефона представители на „В и К” ООД, гр. Кърджали са съобщили, 

че наближават гр. София, но все още не са тук. Няма представители на дружеството. По 

тази причина, съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за дейността на КЕВР и на нейната 

администрация, при неявяване на някоя от страните, която е редовно уведомена за 

заседанието, това не се явява пречка за разглеждане на преписката.   

 
 

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-38-6/29.06.2017 г. „В и К” ООД, гр. Кърджали е 

уведомено за провеждане на закрито заседанието във връзка с разглеждане на доклад 

относно заявление с вх. № В-17-38-6 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за 

развитие на дейността на „В и К” ООД, гр. Кърджали като ВиК оператор за периода 2017-

2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-38-6 от 28.02.2017 г. и вх. № В-

17-38-6 от 16.06.2017 г., и заявление с вх. № В-17-38-7 от 08.07.2016 г. за утвърждаване и 

одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-38-7 от 

31.10.2016 г. и заявление с вх. № В-17-38-4 от 16.06.2017 г. 

Докладът, изготвен 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, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т.3 от протокол № 

135/29.05.2017 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 
 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

В залата не присъстват представители на „В и К” ООД, гр. Кърджали. По тази 

причина отправям въпрос към работната група. Има ли нови факти и обстоятелства, г-н 

Касчиев, които считате, че трябва да бъдат отразени? Няма. 
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Във връзка с гореизложеното, Комисията  

  

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 на „ВиК – Златни пясъци“ ООД 

като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и утвърждаване и одобряване на цени на ВиК 

услуги. 

 

 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № В-17-38-6/29.06.2017 г. 
 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (Д. Кочков) 

           Р. ТОТКОВА 

 

 

 

 

 

 
Протоколирал:  

 

Антоанета Фикова 


