ПРОТОКОЛ
№ 96
София, 16.05.2017 година
Днес, 16.05.2017 г. от 09:40 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, Валентин
Петков и 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 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.
„Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Силистра е уведомено за
провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-32-5/11.05.2017 г. и изпраща
свои представители.
На заседанието се явиха:
 г-н Васил Боранов – управител;
 г-жа Николинка Иванова – главен счетоводител;
 г-жа Татяна Филева – ръководител ПТД.
На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление с вх. № В-1720-6 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на
„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра като ВиК оператор за периода 20172021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-32-6 от 07.12.2016 г. и
заявление с вх. № В-17-32-5 от 02.05.2017 г.; и заявление с вх. № В-17-32-7 от 01.07.2016
г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. №
В-17-32-11 от 08.12.2016 г. и заявление с вх. № В-17-32-5 от 02.05.2017 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.8 от протокол № 91/09.05.2017 г. и
публикуван на интернет страницата на Комисията.
Председателят запита представителя на „Водоснабдяване и канализация” ООД,
гр. Силистра запознати ли са с доклада и имат ли забележки по него.
В. Боранов:
Първо, да изкажа благодарност на Комисията, че е разгледала нашия бизнес план
и на закрито заседание е одобрила нашия проект. За нас, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, влиза
една нова услуга, която досега не сме имали, пречистване на отпадните води, където
имахме големи затруднения, защото навлизаме в нещо ново и не знаем дали тази цена ще
е достатъчна, за да можем да финансираме издръжката и новия персонал, който трябва да
бъде включен във „ВиК“ ООД, гр. Силистра. Имаме само едно опасение като нова услуга,
че по проектите на общините тези пречиствателни станции и канализацията, която е
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изградена, са изчислени при 100% включване на населението, фирми и предприятия в
канализацията. Но нашите наблюдения са, че голяма част от населението, особено в
малките населени места, не са включени в канализацията. Оттам ще имаме големи
затруднения, защото няма да ни стигне финансирането за издръжката на тези
пречиствателни станции.
Що се отнася до община Силистра, тя е обединена пречиствателна станция
Калипетрово и Айдемир, там нещата са запазени като отвеждане и пречистване. Но
въпреки всичко, и за там все още не е ясно какви разходи ще има.
Другото опасение е, както каза колегата, заради персонала. Нямаме персонал,
особено в нашия край нямаме кадри, нямаме ВиК инженери, нямаме специалисти. Почти
всеки месец си отива един надежден кадър, който се пенсионира, и нямаме млади хора,
които да заемат техните места.
Благодаря на Комисията.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря, г-н Боранов. Г-жа Иванова и г-жа Филева, Вие имате ли нещо да
добавите към изявлението, което направи г-н Боранов?
Н. Иванова:
Работихме ползотворно с работната група и с колегите от Комисията. Много
голяма помощ ни указаха. Това е един нов модел на изготвяне на бизнес плана, доста
труден, на много високо ниво, за което благодарим още веднъж за помощта. Мисля, че
обхванахме всички проблемни въпроси, които успяхме и да разрешим.
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 07.06.2017 г. за вземане на решение относно
одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация”
ООД, гр. Силистра като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и утвърждаване и
одобряване на цени на ВиК услуги.
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-17-32-5/11.05.2017.2017 г.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

.................................................
(В. Петков)
.................................................
(Д. Кочков)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

Протоколирал:
…………………………… …………………………
Антоанета Фикова
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