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ПРОТОКОЛ
София, 13.04.2016 г.
от Обществено обсъждане
на проект на решение относно внесено заявление за утвърждаване
на цени на водоснабдителните и канализационните услуги
на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен
Днес, 13.04.2016 г. от 13:13 ч. в сградата на Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) се проведе обществено обсъждане на Комисията, в състав
„Водоснабдяване и канализация“, ръководено от председателя доц.д-р Иван Н. Иванов.
На общественото обсъждане присъстваха членовете на Комисията Валентин
Петков, Димитър Кочков и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На общественото обсъждане присъстваха И. Касчиев - началник на отдел „Ценово
регулиране и бизнес планове - водоснабдителни и канализационни услуги“ и експерти от
КЕВР.
С писмо на КЕВР с изх. № В-12-00-121/07.04.2016 г. като заинтересовани лица бяха
поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман
на Република България, Национален браншов синдикат „Водоснабдител”- КНСБ,
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Българска
асоциация по водите, Съюз на В и К операторите в Република България, Федерация
на потребителите в България, Федерация „Строителство, индустрия и
водоснабдяване“ – „ПОДКРЕПА“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско
движение „ДНЕС“, община Плевен.
На общественото обсъждане присъстваха:
 г-жа Треперушка Младенова – председател на Национален браншов синдикат
„Водоснабдител”- КНСБ;
 г-н Иван Иванов – председател на Българска асоциация по водите;
 г-н Ганчо Тенев – председател на Съюз на В и К операторите в Република
България;
 г-н Иоанис Партениотис – председател на Федерация „Строителство,
индустрия и водоснабдяване“ – „ПОДКРЕПА“;
 г-н Георги Христов – Гражданско движение „ДНЕС“;
 г-н Митко Спасов – управител на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр.
Плевен;
 г-жа Любка Костова – ръководител направление „Икономика“ във
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен.
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на
Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България,
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

Федерация на потребителите в България и Комисия за защита на потребителите не
изпращат свои представители.
Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масова
информация.
На интернет страницата на Комисията са публикувани доклад и проект на решение
относно внесено заявление с вх.№ В-17-23-3/08.02.2016 г. за утвърждаване на цени на
водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация”
ЕООД, гр. Плевен.
Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри общественото обсъждане и даде
думата за изказвания.
И. Партениотис – Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ –
„ПОДКРЕПА“:
Преди това заседание си зададох въпросите, използвайки суматохата, която се
получи около „Софийска вода“ АД. Зададох въпроси касаещи както „Водоснабдяване,
канализация и строителство” ЕООД, гр. Пещера, така и „Водоснабдяване и канализация”
ЕООД, гр. Плевен. Държа да получа отговор на въпросите, защото в крайна сметка това
влияние и върху бъдещите годишни приходи, които трябва да реализира В и К
дружеството, т.е. това е въпросът за количествата. Количествата, които В и К операторът
предлага са съобразени с бизнес плана, който вие сте приели за 2016 г. през месец
декември.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Допълнен бизнес план.
И. Партениотис – Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ –
„ПОДКРЕПА“:
Точно така. В крайна сметка експертите предлагат други нива на количествата,
базирайки се на друг анализ, на друг подход. Защо се получава това нещо? В следващия
момент се получава ефектът около годишните необходими приходи.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Г-н Партенионис, аз ще дам думата на г-н Касчиев, ако иска да вземе отношение.
Това което мога да ви кажа е, че ако не сега, то отговор ще получите в доклада, който
Комисията ще разгледа на 28.04.2016 г. преди да вземе окончателното решение. Докладът
ще бъде посветен на всичките предложения и въпроси, които са повдигнати на откритото
заседание и на общественото обсъждане. Ако г-н Касчиев желае да вземе думата сега, има
това право, както има и право да отложи отговора за тогава.
И. Касчиев:
Аз мисля, г-н Партениотис, че сте достатъчно добре запознат с процедурите за
годишни корекции за този регулаторен период и добре знаете каква е процедурата на
Комисията. Това което ние правим като промяна, специално през тази година за тези
ценови заявления, е, че ние все пак променяме количествата. Ние променяме
количествата. Не държим на количествата, които са в одобрения и действащ бизнес модел.
Тъй като виждаме, че има някакви колебания и в двете посоки, искаме да избягаме от
всякакви сезонни изменения и затова взимаме един по-дълъг усреднен период. В случая с
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен, както виждате, има промяна в
количествата и това води до някакво допълнително увеличение на цените. Не считам за
редно и за правилно, аз лично и работната група като цяло, да ползваме отчетни
фактурирани количества. Ползването им означава да натоварим в цената на потребителя
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всички загуби по водопроводната мрежа, което не е коректно и не е правилно. Това ще
доведе до нарушаване на други принципи от Закона за регулиране на В и К услугите.
Говори И. Партениотис, без микрофон.
И. Касчиев:
Количествата в бизнес плана са такива, каквито операторът е прогнозирал. Знаете
добре, че в момента процедурата за ценова корекция върви самостоятелно и отделно.
Одобреният бизнес план е условие да се гледат цените. От този бизнес план се взимат
активи, взимат се амортизации, взимат се инвестиции, но знаете добре, че в процедурата
за корекция разходите се гледат по друг начин. Добре помните, че условно-постоянните
разходи се индексират, променливите се отразяват такива, каквито би трябвало да бъдат за
прогнозната година. В повечето случаи те са много по-ниски от тези, които са в одобрения
ценови модел, тъй като в последните години много разходи се намалиха: разходи за
горива и разходи за електроенергия. Количествата не се коригираха в годишните корекции
до този момент. Сега, тъй като вече на практика сме осма година от един регулаторен
период, който на два пъти беше удължаван и второто удължение дори не беше
коментирано с нас като Комисия, няма как да оставим тези количества и затова ги
коригираме на база един по-дълъг период.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря на г-н Партениотис и г-н Касчиев.
След като установи, че няма други изказвания, доц. д-р Иван Н. Иванов благодари
още веднъж на присъстващите и закри в 13:10 ч. общественото обсъждане, като напомни
за 14-дневния срок, в който могат да се представят в Комисията предложения по проект на
решение относно внесено заявление за утвърждаване на цени на водоснабдителните и
канализационните услуги на „„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен.
Закритото заседание за приемане на решение ще се проведе на 28.04.2016 г.
Приложение:
1. Писмо на КЕВР с изх. В-17-07-9/05.11.2015 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
(В. Петков)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

.................................................
(Д. Кочков)
Р. ТОТКОВА
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