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ПРОТОКОЛ
№ 199
София, 12.10.2016 година
Днес, 12.10.2016 от 10:05 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 Валентин Петков и Димитър
Кочков, и Юлиян Митев – за главен секретар съгласно Заповед №725 /07.10.2016 г. (без
право на глас).
На заседанието присъстваха И. Касчиев - началник на отдел „Ценово регулиране и
бизнес планове - водоснабдителни и канализационни услуги“ и експерти от 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 – в ликвидация” ЕООД, гр.
Пазарджик е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-2412/06.10.2016 г. и изпраща свои представители. На заседанието се явиха:
 г-н Атанас Узунов – управител;
 г-н Димитър Вуцев – главен счетоводител;
 г-н Димитър Мишев – ръководител ПТО.
На откритото заседание беше разгледан доклад относно внесено заявление с вх. №
В-17-24-12/31.08.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и
канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация” ЕООД, гр.
Пазарджик. Докладът, изготвен от работна група в състав: Ивайло Касчиев, Хриси
Йорданова, Лолита Косева, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 1 от
протокол № 197/06.10.2016 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.
Председателят запита представителите на „Водоснабдяване и канализация – в
ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик запознати ли са с доклада и имат ли забележки по него.
А. Узунов:
Разгледахме внимателно доклада и установихме, че обективно е отразена
информацията по заявените от нас цени. Предложеното от нас увеличение на цените се
налага с цел подобряване на финансовото състояние на дружеството за изпълнение на
инвестиционната програма и бизнес плана, като имаме предвид, че статутът „в ликвидация“
не ни позволява да ползваме други финансови механизми. Необходимо е да генерираме и
допълнителен финансов ресурс за изпълнение на доста по-високите изисквания на бизнес
плана през следващия регулаторен период, разчитайки само на тези собствени средства.
Предложеното увеличение за цени на ВиК услугите е съобразено най-вече с поносимостта
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

от населението в региона. Имаме подкрепата на местната власт и считаме, че
обществеността ще прояви разбиране с цел подобряване на качеството на ВиК услугите.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Добре е да отбележите и като стойностно изражение новата цена на ВиК услугите, и
като процентно изменение.
А. Узунов:
Като стойности в компонента доставяне заявяваме...
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Общо колко е за потребителя, няма смисъл поотделно.
А. Узунов:
Общо е 7 ст.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
От 1,30 лв. на 1,37 лв.
А. Узунов:
Не. От 1,56 лв. с ДДС.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Това е цена с ДДС. Аз съобщавам без ДДС, тъй като това са цените в решенията на
Комисията. Това, което Вие изчислявате, не е свързано с нашето решение. Това, което Ви
съобщих, е точната стойност.
А. Узунов:
Да, от 1,30 лв. на 1,37 лв.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Което в проценти прави малко над 5% повишение. Колко е социалната поносимост
за област Пазарджик?
А. Узунов:
Социалната поносимост е 2,74 лв.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Правилно. Така е и в нашия анализ. Благодаря Ви, г-н Узунов. Има ли допълнение от
другите двама участници?
Д. Мишев:
Цената не е променяна от 2010 г. в нашето дружество, а оттогава средната цена на
електроенергията, която ползваме, с 28% като цена на kWh увеличена. При нас 95% от
водата е помпажна, така че доста години „караме на мускули“, мъчейки се да подобряваме
енергийната ефективност.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Шест години. Има ли коментар от страна на работната група?
От страна на членовете на работната група нямаше коментари.
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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,
РЕШИ:
1. Насрочва закрито заседание на 31.10.2016 г. за вземане на решение относно
утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на
„Водоснабдяване и канализация – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик.
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-17-24-12/06.10.2016 г.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

.................................................
(Д. Кочков)
ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
ЮЛИЯН МИТЕВ
съгласно Заповед №725/07.10.2016 г.
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