ПРОТОКОЛ
№ 153
София, 19.07.2017 година
Днес, 19.07.2017 г. от 10:05 ч. се проведе открито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Водоснабдяване и
канализация“, ръководено от Ремзи Осман – за председател (съгласно Заповед № З-ОХ72/13.07.2017 г.).
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Валентин Петков, 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 от КЕВР.
Председателстващият Р. Осман откри заседанието и констатира, че не са налице
правни пречки за провеждането му.
„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана е уведомено за провеждане
на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-28-7/11.07.2017 г. и изпраща свои
представители. На заседанието се явиха:
 г-жа Наташа Стоянова – главен счетоводител;
 г-жа Славейка Пягова – началник на отдел.
На откритото заседание бяха разгледани доклад и проект на решение относно
заявление с вх. № В-17-28-8 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на
дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана като ВиК оператор
за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-28-7 от
05.07.2017 г., и заявление с вх. № В-17-28-9 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване
на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-28-6 от 05.07.2017 г.
Докладът и проектът та решение, изготвени 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, са приети с решение на КЕВР на закрито
заседание по т.2 от протокол № 149/11.07.2017 г. и публикувани на интернет страницата
на Комисията.
Р.Осман запита представителите на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.
Монтана запознати ли са с документите и има ли забележки по тях.
Н. Стоянова – главен счетоводител на „Водоснабдяване и канализация”
ООД, гр. Монтана:
Уважаеми членове на Комисията, запознахме се с доклада на работната група за
одобряване на бизнес план и утвърждаване и одобряване на цени за новия регулаторен
период 2017 г. – 2021 г. Бизнес планът и заявлението за утвърждаване и одобряване на
цени бяха изготвени от нас в съответствие с разпоредбите на новата регулаторна рамка и в
срок внесени за разглеждане от КЕВР. Като отговорно дружество, положихме
необходимите усилия в този процес и очакваме Комисията да оцени положително
представеното заявление. В рамките на разглеждане на внесените бизнес план и заявление
за цени се съобразихме с всички дадени от Комисията указания и направени от работната
група препоръки. Получи се един доста амбициозен бизнес план, както и чувствителен
към всякакви нормативни, административни, демографски и други промени. Съобразихме
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ръста на възнагражденията с определения за този регулаторен период, въпреки че това ще
доведе до несправедливо определяне на възнагражденията на отделните професионални
категории труд и ще свие още повече ножицата между заплащане на ниско
квалифицирания и специализирания персонал. Зададеното от работната група
ограничение в ръста на разходите няма да бъде достатъчно да покрие едно бъдещо
увеличение на минималната работна заплата, каквото е намерението на правителството. В
инвестиционната програма, за да бъдат постигнати нивата на качество, бяха включени
препоръчаните от експертите на Комисията допълнителни обекти и дейности, което
доведе до нарастването им. Имаме опасения, че забавянето на утвърждаването на
необходимите цени ще ни лиши от генериране на необходимия паричен поток с който да
се осигури финансирането на изпълнение през 2017 г. на заложените инвестиции.
Вярваме, че с професионализма на нашите служители и с изпълнението на мащабната за
дружеството инвестиционна програма, макар и трудно предвид специфичните условия в
които работим, ще постигнем поставените пред нас цели за този регулаторен период и ще
продължим да подобряваме качеството на предоставяните от нас ВиК услуги. Така ще
допринесем за подобряване качеството на живот и опазване на околната среда в
обслужваната от нас територия. Смятаме, че ако утвърдите и одобрите предложените в
доклада ценови параметри, ще осигурите необходимите условия за устойчиво развитие на
дружеството през настоящия регулаторен период. В тази връзка изразяваме съгласие с
така представения доклад на работната група.
Р. Осман:
Благодаря. От работната група някой желае ли да се включи? Докладът е приет на
закрито заседание на Комисията. Преминаваме към приключване на точката. Благодаря на
гостите Наташа Стоянова и Славейка Пягова. Насрочвам закрито заседание на 09.08.2017
г. от 10:00 часа.
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:
Насрочва закрито заседание на 09.08.2017 г. за вземане на решение относно
заявление с вх. № В-17-28-8 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на
дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана като ВиК оператор
за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-28-7 от
05.07.2017 г., и заявление с вх. № В-17-28-9 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване
на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-28-6 от 05.07.2017 г.
Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № В-17-28-7/11.07.2017 г.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:

................................................
(В. Петков)

(съгласно Заповед № З-ОХ-72/13.07.2017 г.).

РЕМЗИ ОСМАН

……………………………….
(Д. Кочков)
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
Р. ТОТКОВА
Протоколирал:
Недко Косев – главен експерт
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