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

ПРОТОКОЛ
№ 86
София, 13.05.2015 година
Днес, 13.05.2015 г. от 10:37 ч. се проведе открито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР) в състав „Водоснабдяване и канализация“,
ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман,
Валентин Петков, Димитър Кочков и главният секретар Николай Георгиев (без право на
глас).
На заседанието присъстваха Ивайло Касчиев - началник отдел „Ценово регулиране и
бизнес планове - В и К услуги” и експерти от ДКЕВР.
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.
«В и К - Бебреш» ЕООД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР
с изх. № В-17-04-5/08.05.2015 г. и изпраща свой представител.
На заседанието се яви:
 г-н Радослав Наков – управител.
На откритото заседание беше разгледан доклад относно внесени за утвърждаване от
КЕВР със заявление с вх. № В-17-04-9/01.07.2014 г., изменени със заявление вх. № В-17-045/21.03.2015 г. цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване
и канализация - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград. Същият е приет с решение на КЕВР на
закрито заседание по т. 1 от протокол № 80/07.05.2015 г. и публикуван на интернет
страницата на Комисията.
Председателят запита представителя на „Водоснабдяване и канализация - Бебреш”
ЕООД запознат ли е с доклада и има ли забележки по него.
Р. Наков:
Внесен е доклад за увеличение на цената, тъй като това не е правено от 2008 г.
Средствата, които получаваме за издръжка, не са високи и поради тази причина искаме това
разрешение. В доклада сме се обосновали защо се налага това и какви са разходите на
дружеството.
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
Г-н Наков, имате ли забележки по заключенията от доклада, който е изготвен от
работната група. Приемате ли направените изводи?

Р. Наков:
Приемам направените изводи.
Председателят даде думата на работната група, изготвила доклада.
Ив. Касчиев:
Не са постъпили становища и няма изменения на доклада. Параметрите вече са
описани.
Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси към
представителя на дружеството.
Св. Тодорова:
Какво е било финансовото състояние на дружеството от 2008 г. до този момент и
какво е наложило през тези седем години да не се предприемат действия за промяна на
цените. Сега индикирате, че състоянието е лошо. Какво е било през предходните години и
защо политиката е била такава?
Р. Наков:
Този въпрос не е към мен, тъй като съм управител на дружеството от година и
половина. Предприех стъпки за повишаване на цената още в началото на работата ми. Явно
затова е направена смяна на управителя, след като предишните години това не е
предприето.
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
Все пак, може да имате информация от колегите, работещи в дружеството.
Р. Наков:
Мисля, че е водена някаква социална политика.
Св. Тодорова:
Каква ситуация заварихте в дружеството, след като заемате този пост отскоро.
Липсата на промяна в цените указала ли е влияние върху работата?
Р. Наков:
Питате какво съм заварил като финансово или като техническо състояние?
Св. Тодорова:
Питам за финансовото състояние и за възможностите за изпълнение на дейността на
дружеството.
Р. Наков:
Дружеството беше много зле финансово. Имам доклад по този въпрос. Сега се
стремим да подобрим нещата. Средствата за издръжка и в момента едвам стигат.
Финансовото състояние не е добро, но се надяваме да го подобрим.
Р. Осман:
Нямам въпрос, а изказвам мнение. Всички В и К дружества имат проблем по
отношение на събираемостта. В повечето случаи вашите колеги постъпват некоректно,
вдигайки цената, за да компенсират процента на несъбираемост. Некоректните платци
живеят на гърба на коректните. Това е порочна практика в цялата страна. Какво се
забелязва при вас.
Р. Наков:
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Ние предприехме доста стъпки по отношение подобряването на събираемостта. При
нас положението е същото, каквото е в целия В и К сектор и енергетиката. Ние не се
различаваме с по-голяма събираемост. Имаме нова програма в тази насока. Преди нямаше
възможност за заплащане по банков път. Сега има много по-строга дисциплина относно
инкасаторите и следим за нарушения. Създадох контролно звено, което преди липсваше.
Това е направеното, но не се различаваме от общия фон. Стараем се, но не мога да кажа, че
сме успели на сто процента.
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
Искам да допълня г-н Осман. Вие сте показали, че събираемостта на вземанията се е
увеличила от 77% през 2012 г. на 88% през 2013 г. Имате ли някакви предварителни данни
за изминалата 2014 г.? Този процент нараства ли?
Р. Наков:
Нараства с около 2%-3%.
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
Казахте, че приемате доклада. Това означава, че приемате корекцията на работната
група спрямо цените. Имате предложение за поскъпване с 43%, а работната група е
направила намаление на 25%. Намалението е за доставянето на вода и за отвеждането на
отпадъчни води. Имам още една забележка, която трябва да бъде коригирана и в доклада.
На стр. 2 се казва, че има формално нарушение на изискването на чл.18 от Закона за
регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги. Става въпрос не за този член
от закона, а за чл.20. Именно той казва, че В и К операторите трябва да публикуват
прилаганите от тях цени в един централен и един местен всекидневник, както и на интернет
страницата на дружеството. Това трябва да се коригира, преди да се премине към
окончателното гласуване на доклада и да се приеме решение.
Д. Кочков:
Кой са потребителите на непитейни води?
Р. Наков:
Потребителите са предимно фирми.
Д. Кочков:
Има ли битови абонати, които да искат подобна услуга?
Р. Наков:
Рядко има такива потребители, но има.
Д. Кочков:
Има ли прогноза за увеличение на потребителите на непитейна вода?
Р. Наков:
Да, има. Много земеделци се интересуват от това. Става въпрос за малки стопанства.
Големите потребители и оранжерии са към „Напоителни системи“АД.
Д. Кочков:
Достатъчни ли са водоизточниците, ако има подобно увеличение?
Р. Наков:
Достатъчни са.
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От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси към представителя на
„Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград.
Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са изяснени
пълно и всестранно и на основание чл. 44, ал. 2 от Устройствения правилник на ДКЕВР и
на нейната администрация,
РЕШИ:
1. Насрочва закрито заседание на 29.05.2015 г. за вземане на решение относно
внесени за утвърждаване от КЕВР със заявление с вх. № В-17-04-9/01.07.2014 г., изменени
със заявление вх. № В-17-04-5/21.03.2015 г. цени на водоснабдителните и
канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД, гр.
Ботевград.
2. На дружеството да се изпрати уведомление за взетите решения с препоръчано
писмо с обратна разписка.

Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № В-17-04-5/08.05.2015 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)

4

