КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 -10;тел.: 988 24 98; 9359 613; факс: 988 87 82

ПРОТОКОЛ
София, 13.05.2015 г.
от Обществено обсъждане относно проект на решение за утвърждаване на цени на
водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград
Днес, 13.05.2015 г. от 10:40 ч. се проведе обществено обсъждане на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР) в състав „Водоснабдяване и канализация“,
ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.
Присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Валентин
Петков, Димитър Кочков и главният секретар Николай Георгиев (без право на глас).
С писмо на КЕВР с изх. № Е-04-00-41/08.05.2014 г. като заинтересовани лица бяха
поканени 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 България,
Федерация на потребителите в България, Федерация „Строителство, индустрия и
водоснабдяване“ – ПОДКРЕПА, Комисия за защита на потребителите, Гражданско
движение „ДНЕС“, „Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград,
община Ботевград.
На общественото обсъждане присъстваха:

г-жа Росица Тоткова – главен секретар на Омбудсман на Република България;

г-н Стефан Мазнев – главен експерт при Омбудсман на Република България;

г-н Красимир Богоев – зам.-председател на Национален браншов синдикат
„Водоснабдител“ – КНСБ;

г-жа Весела Василева – представител на община Ботевград;

г-н Р. Наков – управител на „Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД.
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Българска
асоциация по водите, Съюз на В и К операторите в България, Федерация на потребителите
в България, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – ПОДКРЕПА,
Комисия за защита на потребителите и Гражданско движение „ДНЕС“ не изпращат свои
представители.
Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масова
информация.
На интернет страницата на Комисията е публикуван проект на решение относно
утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни на
потребителите от „Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград.
Председателят доц. д-р Ив. Н. Иванов откри общественото обсъждане.
Р. Тоткова:

Г-н Иванов, искам да Ви поздравя с встъпването в длъжност и като гражданин, а не
само като представител на Омбудсмана, да кажа, че очакванията са огромни. Убедена съм,
че ще положите усилия да отговорите точно на очакванията на гражданите по отношение на
прозрачността на вземането на решения. Днешното обществено обсъждане е един такъв
инструмент, който гарантира тази прозрачност. За съжаление, няма представители на
гражданския сектор. Трябва да се положат усилия от страна на Комисията в тази насока, за
да може хората да бъдат привличани за участие в тези заседания. Това може да стане чрез
увеличаване на доверието на гражданите към институциите. Гражданите не са експерти и те
не могат да дават експертни становища, но точно експертите трябва да разчитат в техните
предложения забележките, недоволствата и експертните възможности, с които могат да се
коригират някои от дейностите. В и К секторът е толкова важен, колкото е и всеки един друг
сектор от обществените услуги. При доставянето на електрическа енергия, работата е
концентрирана в три дружества, а при В и К сектора дейностите са много диференцирани и
почти във всяка област или община има водоснабдителни дружества. Добре е да се намери
подходящ начин, за да може хората от Ботевград да могат да изкажат мнението си, защото
те нямат възможност да бъдат тук. Ще има много добър резултат, ако се положат усилия в
тази насока. Гражданите може да имат недоволство в различни насоки, но основното е
представителите на институциите да показват уважение към хората, давайки им възможност
да изкажат мнение. Където има конструктивни предложения, институциите трябва да се
вслушват в тях. Като представител на Омбудсмана имам такъв апел към Комисията,
дружеството в Ботевград и към всички останали. Трябва да търсите такива възможности и
да бъдете близо до хората, за да им обяснявате защо и как се случва всичко, което ги засяга.
Това е единственият начин да изпреварим недоволството им. Трябва да ги убедим, че срещу
тези нови цени те ще получат качествена услуга.
Кр. Богоев:
Искам да изкажа задоволството си от добрия доклад, който е изготвен от работната
група. Явно е имало диалог с В и К дружеството и е постигнат консенсус, независимо, че
искането на „Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД е малко по-високо, отколкото
предложението на работната група. Явно е пропуснат голям период от време за увеличаване
на цената. Тези седем години оказват влияние и тя не може да бъде вдигната шоково,
защото това ще се отрази на потребителите. Като представител на синдикатите искам да
кажа, че от 1-ви юли се очаква увеличение на минималната работна заплата за страната.
Минималната работна заплата за бранша е свързана с коефициент към тази за страната. Да
се надяваме, че дружеството ще успее да намери резерви и да покрие този малък скок. Има
ниско квалифицирани работници, които са на ръба на оцеляването и за тях непременно се
налага увеличение на работните заплати. Дружеството има сключен колективен трудов
договор. Той е действащ и се изпълнява добре. Имам въпрос към представителя на
общината. В момента се подготвя много сериозна реформа във водния сектор. Как община
Ботевград вижда едно окрупняване и има ли нагласа за тези промени? Ще се включи ли
общината в окрупняването?
В. Василева:
Трудно ми е да изкажа категорично мнение по този въпрос и да ангажирам
общинската администрация с подобно окрупняване на В и К сектора. Това са бъдещи
намерение. Дружеството е общинско и принципал е общинският съвет, който най-добре
може да обсъжда и предлага такива решения.
След като установи, че няма други изказвания, председателят благодари още
веднъж на присъстващите и закри в 10:50 ч. общественото обсъждане, като напомни за 14дневния срок, в който могат да се представят в Комисията предложения по проект на
решение относно утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните
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услуги, предоставяни на потребителите от „Водоснабдяване и канализация - Бебреш”
ЕООД.
Закритото заседание за приемане на решение ще се проведе на 29.05.2015 г.

Приложения:
1. Писмо на ДКЕВР с изх. № Е-04-00-41/08.05.2015 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. .................................................
(С. Тодорова)

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

2. .................................................
(Р. Осман)
3. .................................................
(В. Петков)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Н. ГЕОРГИЕВ

4. .................................................
(Д. Кочков)
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