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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8-10, тел. 988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ ПП -12 

от 12.12.2013 г. 

 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на закрито заседание, 
проведено на 12.12.2013 г., след като разгледа внесените за одобрение в комисията бизнес 
планове на В и К оператори за следващ регулаторен период 2014 – 2018 година и внесените 
за одобрение преработени в съответствие с Указанията на ДКЕВР (протоколно решение 
№61/18.05.2013 г.) бизнес планове на В и К оператори за същия регулаторен период и 
Доклад вх. № В-Дк-142/12.12.2013 г., установи следното: 
 

В изпълнение на разпоредбата на чл.10, ал.7 от Закона за регулиране на 
водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) за внасяне за одобрение в ДКЕВР на 
бизнес план за следващ регулаторен период не по-късно от една година преди изтичането на 
последната година от действащия бизнес план в комисията са постъпили заявления за 
разглеждане и одобрение на бизнес планове за следващ регулаторен период от следните В и К 
оператори: 

"В и К " ЕООД, град Благоевград– заявление вх.№ В-17-18-9/28.12.2012 г. за регулаторен 
период 2014-2018 г. 

"В и К - Бебреш" ЕООД, град Ботевград – заявление вх.№ В-17-04-10/28.12.2012 г. за 
регулаторен период 2014-2018 г. 

“Инфрастрой” ЕООД, град Брацигово – заявление вх.№ В-17-51-4/27.12.2012 г. за 
регулаторен период 2014-2018 г. 

"В и К" ЕАД, град Бургас – заявление вх.№ В-17-14-14/21.12.2012 г. за регулаторен период 
2014-2018 г. 

“В и К” ООД, град Варна  – заявление вх.№ В-17-30-7/ 28.12.2012 г. за регулаторен период 
2014-2018 г.  

"В и К - Йовковци" ООД, град Велико Търново – заявление вх.№ В-17-31-14/28.12.2012 г. 
за регулаторен период 2014-2018 г. 

"ВКТВ" ЕООД, град Велинград – заявление вх.№ В-17-06-9/28.12.2012 г. за регулаторен 
период 2014-2018 г. 

“В и К” ЕООД, град Видин  – заявление вх.№ В-17-21-8/27.12.2012 г. за регулаторен 
период 2014-2018 г. 

"В и К " ООД, град Враца – заявление вх.№ В-17-33-10/28.12.2012 г. за регулаторен 
период 2014-2018 г. 

"В и К " ООД, град Габрово – заявление вх.№ В-17-39-13/27.12.2012 г. за регулаторен 
период 2014-2018 г. 

"В и К " ЕООД, град Дупница – заявление вх. №В-17-12-13/ 27.12.2012 г. за регулаторен 
период 2014-2018 г. 

“В и К” ООД, град Исперих – заявление вх.№ В-17-40-9/27.12.2012 г. за регулаторен 
период 2014-2018 г. 
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"Меден кладенец" ЕООД, град Кубрат – заявление вх.№ В-17-05-10/ 28.12.2012 г. за 
регулаторен период 2014-2018 г. 

"В и К" ООД, град Кърджали – заявление вх.№ В-17-38-9/27.12.2012 г. за регулаторен 
период 2014-2018 г. 

"В и К" АД, град Ловеч – заявление вх.№ В-17-34-12/27.12.2012 г. за регулаторен период 
2014-2018 г. 

"В и К" ООД, град Монтана – заявление вх.№ В-17-28-11/28.12.2012 г. за регулаторен 
период 2014-2018 г. 

"В и К" ЕООД, град Пазарджик - в ликвидация – заявление вх.№ В-17-24-18/ 27.12.2012 г. 
за регулаторен период 2014-2018 г. 

"В и К " ООД, град Перник – заявление вх.№ В-17-37-11/27.12.2012 г. за регулаторен 
период 2014-2018 г. 

"В и К " ЕООД, град Петрич – заявление вх.№ В-17-11-7/ 28.12.2012 г. за регулаторен 
период 2014-2018 г. 

"ВКС" ЕООД, град Пещера  – заявление вх.№В-17-07-7/21.12.2012 г. за регулаторен 
период 2014-2018 г. 

"В и К" ЕООД, град Пловдив – заявление вх.№ В-17-17-16/21.12.2012 г. за регулаторен 
период 2014-2018 г. 

"Водоснабдяване - Дунав" ЕООД, град Разград – заявление вх.№ В-17-25-13/ 27.12.2012 г. 
за регулаторен период 2014-2018 г. 

“УВЕКС” ЕООД, град Сандански – заявление вх.№ В-17-08-6/ 28.12.2012 г. за регулаторен 
период 2014-2018 г. 

“В и К Паничище” ЕООД, град Сапарева баня – заявление вх.№ В-17-49-7/ 28.12.2012 г.  
“В и К - Свищов” ЕАД – заявление вх.№ В-17-48-15/ 28.12.2012 г. за регулаторен период 

2014-2018 г. 
"Бяла" ЕООД, град Севлиево – заявление вх.№ В-17-09-12/21.12.2012 г. за регулаторен 

период 2014-2018 г. 
“В и К” ООД, град Силистра – заявление вх.№ В-17-32-10/28.12.2012 г. за регулаторен 

период 2014-2018 г. 
"В и К" ООД, град Сливен – заявление вх.№ В-17-26-6/ 27.12.2012 г. за регулаторен 

период 2014-2018 г. 
“В и К” ЕООД, град Смолян – заявление вх.№ В-17-20-9/28.12.2012 г. за регулаторен 

период 2014-2018 г. 
"“В и К” ЕООД, град София ( София област) – заявление вх.№ В-17-01-12/ 28.12.2012 г. за 

регулаторен период 2014-2018 г. 
"Софийска вода" АД, град София – заявление вх.№ В-17-44-47/28.12.2012 г. за 

регулаторен период 2014-2018 г. 
"В и К " ЕООД, град Стара Загора  – заявление вх.№ В-17-22-17/21.12.2012 г. за 

регулаторен период 2014-2018 г. 
“В И К - Стенето” ЕООД, град Троян - – заявление вх.№ В-17-03-8/28.12.2012 г. за 

регулаторен период 2014-2018 г. 
"В и К" ООД, град Търговище  – заявление вх.№ В-17-36-11/19.12.2012 г. за регулаторен 

период 2014-2018 г. 
“В и К” ООД, град Шумен  – заявление вх.№ В-17-35-11/28.12.2012 г. за регулаторен 

период 2014-2018 г. 
"В и К" ЕООД, град Ямбол  – заявление вх.№ В-17-19-7/21.12.2012 г. за регулаторен 

период 2014-2018 г. 
“Лукойл Нефтохим - Бургас” АД, клон Бургас – заявление вх.№ В-17-78-1/ 16.01.2013 г. за 

регулаторен период 2014-2018 г. 
 
В изпълнение на Указанията на ДКЕВР приети с протоколно решение № 61 от 18.05.2013 

г.  относно формата и съдържанието на информацията, необходима на В и К операторите за 
изготвянето на 5-годишен бизнес план за  развитието на дейността по предоставяне на В и К 
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услуги на потребителите, издадени на основание чл.6, ал.1, т.4 и чл.10 от ЗРВКУ, следните В и К 
оператори  са представили своите преработени бизнес планове за следващ регулаторен период 
2014-2018: 

“В и К - Батак” ЕООД, град Батак – заявление вх.№ В-17-42-6/12.08.2013 г. 
“В и К - Берковица” ЕООД, град Берковица  – заявление вх.№ В-17-02-8/23.08.2013 г. 
"В и К " ЕООД, град Благоевград  – заявление вх.№ В-17-18-9/30.08.2013 г. 
"В и К - Бебреш" ЕООД, град Ботевград – заявление вх.№ В-17-04-6/29.08.2013 г. 
“Инфрастрой” ЕООД, град Брацигово  – заявление вх.№ В-17-51-5/16.08.2013 г. 
“Водоснабдяване” ЕООД, град  Брезник – заявление вх.№ В-17-54-2/29.08.2013 г. 
"В и К" ЕАД, град Бургас  – заявление вх.№ В-17-14-14/30.08.2013 г.  
“В и К” ООД, град Варна  – заявление вх.№ В-17-30-9/30.08.2013 г. 
"В и К - Йовковци" ООД, град Велико Търново  – заявление вх.№ В-17-31-8/30.08.2013 г. 
"ВКТВ" ЕООД, град Велинград  – заявление вх.№ В-17-06-4/30.08.2013 г. 
“В и К” ЕООД, град Видин  – заявление вх.№ В-17-21-7/30.08.2013 г. 
"В и К " ООД, град Враца – заявление вх.№ В-17-33-6/30.08.2013 г. 
"В и К " ООД, град Габрово – заявление вх.№ В-17-39-10/28.08.2013 г. 
"В и К " ООД, град Димитровград  – заявление вх.№ В-17-13-9/27.08.2013 г. 
"В и К " ЕООД, град Добрич  – заявление вх.№ В-17-15-8/03.09.2013 г. 
"В и К " ЕООД, град Дупница  – заявление вх.№ В-17-12-6/30.08.2013 г. 
"В и К-Златни пясъци" ООД, к.к. Златни пясъци  – заявление вх. №  В-17-47-5/28.08.2013 г. 
“В и К” ООД, град Исперих  – заявление вх.№ В-17-40-7/29.08.2013 г. 
“Аспарухов вал” ЕООД, град Кнежа  – заявление вх.№ В-17-57-7/03.09.2013 г. 
"В и К - Кресна" ЕООД, град Кресна  – заявление вх.№ В-17-43-5/24.09.2013 г. 
"Меден кладенец" ЕООД, град Кубрат  – заявление вх.№ В-17-05-8/29.08.2013 г. 
"В и К" ООД, град Кърджали  – заявление вх.№ В-17-38-5/30.08.2013 г. 
"В и К" АД, град Ловеч  – заявление вх.№ В-17-34-7/30.08.2013 г. 
“В и К - Стримон” ЕООД, село Микрево  – заявление вх.№В-17-46-4/23.09.2013 г. 
"В и К" ООД, град Монтана – заявление вх.№ В-17-28-7/29.08.2013 г. 
"В и К" ЕООД, град Пазарджик - в ликвидация –заявление вх .№ В-17-24-10/30.08.2013 г. 
"В и К - П" ЕООД, град Панагюрище – заявление вх.№ В-17-52-2/29.08.2013 г. 
"В и К " ООД, град Перник – заявление вх.№ В-17-37-6/30.08.2013 г. 
"В и К " ЕООД, град Петрич  – заявление вх.№ В-17-17-3/02.09.2013 г. 
"ВКС" ЕООД, град Пещера   – заявление вх.№ В-17-07-5/27.08.2013 г. 
“В и К” ЕООД, град Плевен  – заявление вх.№ В-17-23-10/27.08.2013 г. 
"В и К" ЕООД, град Пловдив В-17-17-14/30.08.2013 г. 
„ПСОВ - ЛЕКО КО” ЕООД, гр. Радомир В-17-56-3/02.09.2013 г. 
"Водоснабдяване - Дунав" ЕООД, град Разград В-17-25-8/27.08.2013 г. 
“ВКТВ” ЕООД, гр. Ракитово  – заявление вх.№ В-17-10-5/28.08.2013 г. 
"Водоснабдяване - с. Раковски" ООД  – заявление вх.№ В-17-79-2/21.08.2013 г. 
“В и К” ООД, град Русе  – заявление вх.№ В-17-29-11/02.09.2013 г. 
“УВЕКС” ЕООД, град Сандански  – заявление вх.№ В-17-08-5/29.08.2013 г. 
“В и К Паничище” ЕООД, град Сапарева баня  – заявление вх.№ В-17-49-5/30.08.2013 г. 
“В и К - Свищов” ЕАД  – заявление вх.№ В-17-48-4/29.08.2013 г. 
"Бяла" ЕООД, град Севлиево  – заявление вх.№ В-17-09-9/29.08.2013 г. 
“В и К” ООД, град Силистра  – заявление вх.№ В-17-32-6/28.08.2013 г. 
"В и К" ООД, град Сливен – заявление вх.№В-17-26-12/29.08.2013 г. 
“В и К” ЕООД, град Смолян – заявление вх.№ В-17-20-6/30.08.2013 г. 
"В и К” ЕООД, град София ( София област) – заявление вх.№ В-17-01-5/29.08.2013 г. 
"В и К СТАМБОЛОВО" ЕООД, село Стамболово – заявление вх.№ В-17-60-3/30.08.2013 г. 
"В и К " ЕООД, град Стара Загора   – заявление вх.№ В-17-22-10/02.09.2013 г. 
„Водоснабдяване и канализация – С” ЕООД, гр. Стрелча – заявление вх.№ В-17-53-

5/02.09.2013 г. 
“В И К - Стенето” ЕООД, град Троян – заявление вх.№В-17-03-8/30.08.2013 г. 
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"В и К" ООД, град Търговище – заявление вх.№ В-17-36-11/23.08.2013 г. 
“В и К” ЕООД, град Хасково – заявление вх.№ В-17-16-7/30.08.2013 г. 
“В и К” ООД, град Шумен – заявление вх.№ В-17-35-10/02.09.2013 г. 
"В и К" ЕООД, град Ямбол – заявление вх.№ В-17-19-5/30.08.2013 г. 
“Лукойл Нефтохим - Бургас” АД, клон Бургас – заявление вх.№ В-17-78-4/30.08.2013 г. 
“Лайтхаус голф ризорт” АД, гр. София – заявление вх.№ В-17-71-3/02.09.2013 г. 
 
След прегледа на бизнес-плановете и преработените бизнес планове на В и К оператори за 

регулаторен период 2014-2018 г. Комисията установи следните факти и обстоятелства и 
произтичащите от тях изводи:  

С § 14 на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИДЗВ) – обн. ДВ бр. 
103 от 29.11.2013 г. настоящият регулаторен период по смисъла на чл. 10, ал. 1 от Закона за 
регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги се удължава до 31 декември 2015 
г., а следващият регулаторен период започва от 1 януари 2016 г. 

Съгласно ал.3 на цитирания § 14 на ЗИДЗВ в тримесечен срок от влизането в сила на това 
изменение т.е. до 03.03.2014 г. В и К операторите следва да допълнят текущите си бизнес планове 
в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период и да представят в ДКЕВР 
допълнените бизнес планове за одобрение по реда на чл. 11 от ЗРВКУ.  

Съгласно чл.189м, ал.3 от Закона за водите (ЗВ) бизнес плановете на В и К операторите се 
одобряват по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, 
като същите, съгласно чл.11, ал.1, т.4 от ЗРВКУ е необходимо да съответстват на принципите и 
задължителните разпоредби на този закон.  

 
На основание изложеното може да бъде направен извода, че с влизането в сила на 

цитираната разпоредба на Закона за водите (§14 ЗИД на ЗВ), с която настоящия 
регулаторен период се удължава  с включването в него на 2014 и 2015 година, внесените за 
разглеждане и одобрение от ДКЕВР до датата на влизането й бизнес-планове за следващ 
регулаторен период, с включени в същите 2014 и 2015 година, се явяват недопустими по 
смисъла на чл. 27, ал.2, т.6 от АПК, доколкото с § 14 ЗИД на ЗВ се въвежда специалното 
изискване за удължаване на настоящият регулаторен период с тези две години и за начало 
на следващия такъв 01.01.2016 г.,  на което специално изискване внесените за разглеждане 
и одобрение бизнес планове не отговарят, тъй като са разработени за срок, различен от този, 
указан от посочената разпоредба. 

 
Предвид гореизложеното и на основание чл.27, ал.2, т.6 от АПК във вр. с § 14 ЗИД на 

ЗВ, чл.189м, ал.3 ЗВ,  чл.11, ал.1, т.4 от ЗРВКУ и чл.10, ал.7 от ЗРВКУ  
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

Прекратява като недопустими по смисъла на чл.27, ал.2, т.6 от АПК 
административните производства по внесените в комисията до 03.12.2013 г - датата на 
влизане в сила на § 14 от ЗИД на ЗВ (обн.ДВ бр.103 от 2013 г.) заявления за разглеждане и 
одобрение на бизнес планове и/или преработени бизнес планове на следните В и К 
оператори: 

1. “В и К - Батак” ЕООД, град Батак - преработен бизнес план вх.№ В-17-42-
6/ 12.08.2013 г. за регулаторен период 2014 – 2018 г. 

2. “В и К - Берковица” ЕООД, град Берковица преработен бизнес план вх.№В-17-
02-8/ 23.08.2013 г. за регулаторен период 2014 – 2018 г. 

3. "В и К " ЕООД, град Благоевград бизнес план вх.№ В-17-18-9/ 28.12.2012 г. 
и преработен бизнес план вх.№ В-17-18-9/ 30.08.2013 г. за регулаторен период 2014 – 2018 г. 
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4. "В и К - Бебреш" ЕООД, град Ботевград бизнес план вх.№ В-17-04-10/ 
28.12.2012 г. и преработен бизнес план вх.№ В-17-04-6/ 29.08.2013 г. за регулаторен период 
2014 – 2018 г. 

5. “Инфрастрой” ЕООД, град Брацигово бизнес план вх.№В-17-51-4/ 27.12.2012 г. 
и преработен бизнес план вх.№В-17-51-5/ 16.08.2013 г. за регулаторен период 2014 – 2018 г. 

6. “Водоснабдяване” ЕООД, град  Брезник преработен бизнес план вх.№ В-
17-54-2/ 29.08.2013 г. за регулаторен период 2014 – 2018 г. 

7. "В и К" ЕАД, град Бургас бизнес план вх.№В-17-14-14/21.12.2012 г. и 
преработен бизнес план вх.№ В-17-14-14/ 30.08.2013 г. за регулаторен период 2014 – 2018 г. 

8. “В и К” ООД, град Варна бизнес план вх.№В-17-30-7/ 28.12.2012 г. и 
преработен бизнес план вх.№ В-17-30-9/ 30.08.2013 г. за регулаторен период 2014 – 2018 г. 

9. "В и К - Йовковци" ООД, град Велико Търново бизнес план вх.№ В-17-31-
14/ 28.12.2012 г. и преработен бизнес план вх.№ В-17-31-8/ 30.08.2013 г. за регулаторен 
период 2014 – 2018 г.  

10. "ВКТВ" ЕООД, град Велинград - бизнес план вх.№ В-17-06-9/ 28.12.2012 г.  
и реработен бизнес план вх.№ В-17-06-4/ 30.08.2013 г. за регулаторен период 2014 – 2018 г. 

11. “В и К” ЕООД, град Видин бизнес план вх.№В-17-21-8/ 27.12.2012 г.  
и преработен бизнес план вх.№ В-17-21-7/ 30.08.2013 г. за регулаторен период 2014 – 2018 г. 

12. "В и К " ООД, град Враца бизнес план вх.№В-17-33-10/ 28.12.2012 г. и 
преработен бизнес план вх.№ В-17-33-6/ 30.08.2013 г. за регулаторен период 2014 – 2018 г. 

13. "В и К " ООД, град Габрово бизнес план вх.№ В-17-39-13/ 27.12.2012 г. и 
преработен бизнес план вх.№ В-17-39-10/ 28.08.2013 г. за регулаторен период 2014 – 2018 г. 

14. "В и К " ООД, град Димитровград  преработен бизнес план вх.№ В-17-13-
9/ 27.08.2013 г. за регулаторен период 2014 – 2018 г. 

15. "В и К " ЕООД, град Добрич преработен бизнес план вх.№В-17-15-8/ 03.09.2013 
г. за регулаторен период 2014 – 2018 г. 

16. "В и К " ЕООД, град Дупница бизнес план вх.№ В-17-12-13/ 27.12.2012 г. и 
преработен бизнес план вх.№ В-17-12-6/ 30.08.2013 г. за регулаторен период 2014 – 2018 г. 

17. "В и К - Златни пясъци" ООД, к.к. Златни пясъци преработен бизнес план 
вх.№ В-17-47-5/ 28.08.2013 г. за регулаторен период 2014 – 2018 г. 

18. “В и К” ООД, град Исперих бизнес план вх.№ В-17-40-9/ 27.12.2012 г. и 
преработен бизнес план вх.№ В-17-40-7/ 29.08.2013 г. за регулаторен период 2014 – 2018 г. 

19. “Аспарухов вал” ЕООД, град Кнежа преработен бизнес план вх.№ В-17-57-
7/ 03.09.2013 г. за регулаторен период 2014 – 2018 г. 

20. "В и К - Кресна" ЕООД, град Кресна преработен бизнес план вх.№ В-17-43-
5/ 24.09.2013 г. за регулаторен период 2014 – 2018 г. 

21. "Меден кладенец" ЕООД, град Кубрат бизнес план вх.№В-17-05-10/ 28.12.2012 г. 
и преработен бизнес план вх.№ В-17-05-8/ 29.08.2013 г. за регулаторен период 2014 – 2018 г. 

22. "В и К" ООД, град Кърджали бизнес план вх.№ В-17-38-9/ 27.12.2012 г. и 
преработен бизнес план вх.№В-17-38-5/ 30.08.2013 г. за регулаторен период 2014 – 2018 г. 

23. "В и К" АД, град Ловеч бизнес план вх.№В-17-34-12/ 27.12.2012 г. и преработен 
бизнес план вх.№ В-17-34-7/ 30.08.2013 г. за регулаторен период 2014 – 2018 г. 

24. “В и К - Стримон” ЕООД, село Микрево преработен бизнес план вх.№ В-
17-46-4/ 23.09.2013 г. за регулаторен период 2014 – 2018 г. 

25. "В и К" ООД, град Монтана бизнес план вх.№ В-17-28-11/ 28.12.2012 г. и 
преработен бизнес план вх.№ В-17-28-7/ 29.08.2013 г. за регулаторен период 2014 – 2018 г. 

26. "В и К" ЕООД, град Пазарджик (в ликвидация) бизнес план вх.№ В-17-24-18/ 
27.12.2012 г. и преработен бизнес план вх.№ В-17-24-10/ 30.08.2013 г. за регулаторен период 
2014 – 2018 г. 

27. "В и К - П" ЕООД, град Панагюрище преработен бизнес план вх.№ В-17-52-2/ 
29.08.2013 г. за регулаторен период 2014 – 2018 г. 

28. "В и К " ООД, град Перник бизнес план вх.№ В-17-37-11/27.12.2012 г. и 
преработен бизнес план вх.№ В-17-37-6/ 30.08.2013 г. за регулаторен период 2014 – 2018 г. 
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29. "В и К " ЕООД, град Петрич бизнес план вх.№ В-17-11-7/28.12.2012 г. и 
преработен бизнес план вх.№ В-17-17-3/ 02.09.2013 г. за регулаторен период 2014 – 2018 г. 

30. "ВКС" ЕООД, град Пещера  бизнес план вх.№ В-17-07-7/21.12.2012 г. и 
преработен бизнес план вх.№ В-17-07-5/ 27.08.2013 г. за регулаторен период 2014 – 2018 г. 

31. “В и К” ЕООД, град Плевен преработен бизнес план вх.№В-17-23-10/ 27.08.2013 г. 
32. "В и К" ЕООД, град Пловдив бизнес план вх.№ В-17-17-16/21.12.2012 г. и 

преработен бизнес план вх.№ В-17-17-14/ 30.08.2013 г. за регулаторен период 2014 – 2018 г. 
33. „ПСОВ - ЛЕКО КО” ЕООД, гр. Радомир преработен бизнес план вх.№ В-

17-56-3/ 02.09.2013 г. за регулаторен период 2014 – 2018 г. 
34. "Водоснабдяване - Дунав" ЕООД, град Разград бизнес план вх.№ В-17-25-

13/ 27.12.2012 г. и преработен бизнес план вх.№ В-17-25-8/ 27.08.2013 г. за регулаторен 
период 2014 – 2018 г. 

35. “ВКТВ” ЕООД, гр. Ракитово преработен бизнес план вх.№В-17-10-5/ 28.08.2013 г. 
36. "Водоснабдяване - с. Раковски" ООД преработен бизнес план вх.№В-17-79-2/ 

21.08.2013 г. за регулаторен период 2014 – 2018 г. 
37. “В и К” ООД, град Русе преработен бизнес план вх.№ В-17-29-11/ 

02.09.2013 г. за регулаторен период 2014 – 2018 г. 
38. “УВЕКС” ЕООД, град Сандански бизнес план вх.№В-17-08-6/ 28.12.2012 г.  и 

преработен бизнес план вх.№ В-17-08-5/ 29.08.2013 г. за регулаторен период 2014 – 2018 г. 
39. “В и К Паничище” ЕООД, град Сапарева баня бизнес план вх.№ В-17-49-7/ 

28.12.2012 г. и преработен бизнес план вх.№  В-17-49-5/ 30.08.2013 г. за регулаторен период 
2014 – 2018 г. 

40. “В и К - Свищов” ЕАД бизнес план вх.№ В-17-48-15/ 28.12.2012 г. и 
преработен бизнес план вх.№ В-17-48-4/ 29.08.2013 г. за регулаторен период 2014 – 2018 г. 

41. "Бяла" ЕООД, град Севлиево бизнес план вх.№ В-17-09-12/21.12.2012 г. и 
преработен бизнес план вх.№ В-17-09-9/ 29.08.2013 г. за регулаторен период 2014 – 2018 г. 

42. “В и К” ООД, град Силистра бизнес план вх.№ В-17-32-10/ 28.12.2012 г. и 
преработен бизнес план вх.№ В-17-32-6/ 28.08.2013 г. за регулаторен период 2014 – 2018 г. 

43. "В и К" ООД, град Сливен бизнес план вх.№ В-17-26-6/ 27.12.2012 г.  и 
преработен бизнес план вх.№ В-17-26-12/ 29.08.2013 г. за регулаторен период 2014 – 2018 г. 

44. “В и К” ЕООД, град Смолян бизнес план вх.№ В-17-20-9/ 28.12.2012 г. и 
преработен бизнес план вх.№ В-17-20-6/ 30.08.2013 г. за регулаторен период 2014 – 2018 г. 

45. “В и К” ЕООД, град София ( София област) бизнес план вх.№В-17-01-12/ 
28.12.2012 г. и преработен бизнес план вх.№ В-17-01-5/ 29.08.2013 г. за регулаторен период 
2014 – 2018 г. 

46. "Софийска вода" АД, град София бизнес план вх.№ В-17-44-47/ 28.12.2012 г. за 
регулаторен период 2014 – 2018 г.  

47. "В и К СТАМБОЛОВО" ЕООД, село Стамболово преработен бизнес план 
вх.№ В-17-60-3/ 30.08.2013 г. за регулаторен период 2014 – 2018 г. 

48. "В и К " ЕООД, град Стара Загора  бизнес план вх.№ В-17-22-17/21.12.2012 г. 
и преработен бизнес план вх.№В-17-22-10/ 02.09.2013 г. за регулаторен период 2014 – 2018 г. 

49. „Водоснабдяване и канализация – С” ЕООД, гр. Стрелча преработен бизнес 
план вх.№ В-17-53-5/ 02.09.2013 г. за регулаторен период 2014 – 2018 г. 

50. “В И К - Стенето” ЕООД, град Троян бизнес план вх.№В-17-03-8/ 28.12.2012 г. и 
преработен бизнес план вх.№В-17-03-8/ 30.08.2013 г. за регулаторен период 2014 – 2018 г. 

51. "В и К" ООД, град Търговище бизнес план вх.№ В-17-36-11/ 19.12.2012 г. и 
преработен бизнес план вх.№В-17-36-11/ 23.08.2013 г. за регулаторен период 2014 – 2018 г. 

52. “В и К” ЕООД, град Хасково преработен бизнес план вх.№ В-17-16-7/ 
30.08.2013 г. 

53. “В и К” ООД, град Шумен бизнес план вх.№ В-17-35-11/ 28.12.2012 г. и 
преработен бизнес план вх.№ В-17-35-10/ 02.09.2013 г. за регулаторен период 2014 – 2018 г. 

54. "В и К" ЕООД, град Ямбол бизнес план вх.№ В-17-19-7/21.12.2012 г. и 
преработен бизнес план вх.№ В-17-19-5/ 30.08.2013 г. за регулаторен период 2014 – 2018 г. 
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55. “Лукойл Нефтохим - Бургас” АД, клон Бургас бизнес план вх.№ В-17-78-1/ 
16.01.2013 г. и преработен бизнес план вх.№ В-17-78-4/ 30.08.2013 г. за регулаторен период 
2014 – 2018 г. 

56. “Лайтхаус голф ризорт” АД, гр. София преработен бизнес план вх.№ В-17-71-3/ 
02.09.2013 г. за регулаторен период 2014 – 2018 г. 

 
 
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в  

14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

       

 

      ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                    (Еленко Божков) 

      Съгласно Заповед № З-Ох-89/11.12.2013 г. 

 

      ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                                                                                           (Емилия Савева) 

 
 


