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ПРОТОКОЛ
София, 13.07.2016 г.
от Обществено обсъждане на
проекти на решения относно:
 утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на
„Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, гр. Видин
 утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на
„Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград
 утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на
„Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД - гр. Ботевград
 утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на
„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич
 утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на
„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца
Днес, 13.07.2016 г. от 10:45 ч. в сградата на Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) се проведе обществено обсъждане на Комисията, в състав
„Водоснабдяване и канализация“, ръководено от председателя доц.д-р Иван Н. Иванов.
На общественото обсъждане присъстваха членовете на Комисията Светла
Тодорова, Ремзи Осман, Валентин Петков и главният секретар Росица Тоткова (без право
на глас).
На общественото обсъждане присъстваха И. Касчиев – началник на отдел „Ценово
регулиране и бизнес планове - водоснабдителни и канализационни услуги“ и експерти от
КЕВР.
С писмо на КЕВР с изх. № В-04-00-89/06.07.2016 г. като заинтересовани лица бяха
поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман
на Република България, Национален браншов синдикат „Водоснабдител” - КНСБ,
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на
индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата,
Българска стопанска камара, Българска асоциация по водите, Съюза на В и К
операторите в Република България, Федерация на потребителите в България,
Федерация (Строителство, Индустрия и Водоснабдяване) – Подкрепа, Комисия за
защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, община Ботевград.
На общественото обсъждане присъстваха:
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

 г-н Красимир Богоев – заместник-председател на Национален браншов
синдикат „Водоснабдител”- КНСБ;
 г-н Александър Димитров – началник отдел „Икономически анализи“ в
Българска търговско-промишлена палата;
 г-н Благой Козарев – заместник-председател на Българска асоциация по водите;
 г-н Ганчо Тенев – председател на Съюза на В и К операторите в Република
България;
 г-н Огнян Димов – заместник - председател на Федерация (Строителство,
Индустрия и Водоснабдяване) – Подкрепа;
 г-н Борис Борисов – заместник-кмет на община Ботевград;
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на
Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България,
Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Федерация
на потребителите в България, Комисия за защита на потребителите и Гражданско
движение „ДНЕС“.
На общественото обсъждане присъстваха също:
 г-н Георги Владов – управител на „Водоснабдяване и канализация - Видин”
ЕООД, гр. Видин;
 г-н Стоян Иванов – управител на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр.
Разград;
 г-жа Илияна Веселинова – главен счетоводител на „Водоснабдяване – Дунав“
ЕООД, гр. Разград;
 г-н Цветозар Гаврилов – управител на „Водоснабдяване и канализация –
Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград;
 г-н Петър Калчев – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.
Добрич;
 г-н Мариян Николов – заместник-управител на „Водоснабдяване и
канализация“ ООД, гр. Добрич;
 г-н Кирил Кочев – главен инженер на „Водоснабдяване и канализация“ ООД,
гр. Враца;
 г-жа Верка Иванова – главен счетоводител на „Водоснабдяване и канализация“
ООД, гр. Враца;
 г-н Бойко Ничев – ръководител направление във „Водоснабдяване и
канализация“ ООД, гр. Враца.
Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масова
информация.
На интернет страницата на Комисията са публикувани проекти на решения относно
утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на:
 „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, гр. Видин;
 „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград;
 „Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград;
 „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич;
 „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца.
Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри общественото обсъждане и даде
думата за изказвания.
К. Богоев – Национален браншов синдикат „Водоснабдител”- КНСБ:
За мен буди недоумение, че при разглеждането на четири държавни В и К
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дружества отсъства собственикът. Аз съм убеден, че сте ги поканили по надлежния ред,
както всички нас. Такава заинтересованост вече за кой ли път се показва. Вече три или
четири заседания провеждаме и досега не е имало представител. Може да отнесем въпроса
и до министър Павлова. Ето, че заместник-кметът на Ботевград е тук. Това показва
заинтересоваността на собственика. Напълно съм съгласен с г-н Владов за работните
заплати и наистина апелирам към Комисията… не знам, ако трябва да я променим тази
методика. Г-н Касчиев, искам само да кажа, че фонд работна заплата трябва да се
индексира с 1% и това е законово положение. Само това. Другото, което буди недоумение
и силно ме притеснява, не е, че В и К дружествата са социални грижи, както казахте г-н
Осман, но 110 човека да са работили на минимална работна заплата от 310 лв. и те да
трябва да се повишат… Това е по-притеснителното. Иначе всяка услуга си има цена и
всичко това би трябвало да се калкулира в цените. Вие сте доказали като Комисия, че
когато едно В и К е аргументирано и има своите основания, сте ги разглеждали и сте
добавяли по някоя стотинка, когато се повишат разходите.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Не сме добавяли някоя стотинка, а сме отчитали аргументирано някои от
възраженията.
К. Богоев – Национален браншов синдикат „Водоснабдител”- КНСБ:
Така е. Не мога да го отрека. При предишното заседание за „В и К Варна“
забелязах, че така сте постъпили, както и за други В и К дружества. Същото е и с
„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца. Половината персонал от
пречиствателните станции. Каква услуга тогава ще гоним и какви нива на показатели?
Подкрепям всички управители на В и К дружествата и апелирам да се разгледат техните
предложения.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-н Богоев. Преди да поканя Александър Димитров да вземе думата,
искам да отбележа, че Комисията, в съответствие със своите приети процедури, е
поканила по надлежен ред Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Омбудсман на Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в
България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара,
Федерация на потребителите в България и Комисия за защита на потребителите. Никой от
тези организации или министерства не се е отзовал.
Александър Димитров – началник отдел „Икономически анализи“ в
Българска търговско-промишлена палата:
Говори без микрофон.
…Нямат възражения. Другите аргументи, които изказаха колегите от синдикалните
организации. Те са в правото си да отстояват тези неща. Това вече е въпрос за
Националния съвет за тристранно сътрудничество. Ние ще го вземем предвид.
Благой Козарев – заместник-председател на Българска асоциация по водите:
Становището на Българска асоциация по водите е, че категорично подкрепяме
становището на В и К операторите. Наистина смятаме, че техните искания са обективни.
Г-н Касчиев, ако наредбата не е направена правилно, да седнем да я променим. Логично е,
след като законът го изисква. Ние трябва да сме адекватни и да взимаме адекватни
решения.
Ганчо Тенев – председател на Съюза на В и К операторите в Република
България:
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Аз няма да се спирам на никое дружество. Само ще вметна за Видин. Да,
населението намалява, но мрежата остава същата. Ние мрежа не изключваме.
Обслужването на мрежата си е същото. Друг е въпросът с имотите, които са необитавани
и т.н. Приемам, че като цяло нещата са сравнително добре направени. Има някои разлики
в печалбата на дружествата, които са необясними за мен, но Комисията прие нови за
новия програмен период и така или иначе продължаваме по тях. Проблемите с
пречистването ще останат. Голяма част от пречиствателните станции, които се предават са
построени от общините. Не са взети под внимание доста от забележките на операторите.
Колкото и да си мислим, че сме идеален свят и идва перфектна пречиствателна станция,
това още не се е случило. По всички има доработки, които са извън гаранционния период,
както го представиха колегите от „Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД.
Налаждането на самата станция се оказа, че не е толкова лесно. Няма и кой да налажда в
момента. Цените за пречистване в общи линии така или иначе ще ги има и ще се покачват,
ако се борим за екология. Особено първите цени, поради по-сложната процедура за даване
на цени, би трябвало да са достатъчно добри за дружествата, за да могат да ги вкарат в
показателите. Няма станция, която да е пусната за един месец. Самият период е между
шест и девет месеца. Това е идеален вариант. Веднага след това ще последва и проблем с
утайките. Тези проблеми са наредени един след друг.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Аз не взимам повод от Вашите думи, но в края на заседанието щях да кажа, че сега
се извършва коригиране на цените чрез заявленията за цени. Всички знаете, че ще има нов
период, за който вече почти всички дружества са представили бизнес планове. За новия
регулаторен период за 2017 г. – 2021 г. ще бъда направен цялостен анализ и ще се
определи каква ще бъде политиката по отношение цените на всяко едно от дружествата. В
момента се взима решение за един сравнително кратък период на нови цени.
Огнян Димов – заместник - председател на Федерация (Строителство,
Индустрия и Водоснабдяване) – Подкрепа:
И аз ще започна с „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, гр. Видин,тъй
като темата винаги е била много интересна за нас. Към това, което казаха колегите, искам
да допълня, че освен, че заплатите ежегодно се индексират с един процент за прослужено
време, от началото на годината минималната работна заплата стана 460 лв. Нашата
минимална заплата за бранша е увеличена с коефициент 1,05. Моля Ви да разгледате
внимателно предложенията на колегите от трите дружества. Имам предвид
„Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, гр. Видин, „Водоснабдяване - Дунав”
ЕООД, гр. Разград и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца. „Водоснабдяване и
канализация” ООД, гр. Добрич предлага намаление на фонд работна заплата. После ще ги
питам защо така се случва. Очакваме увеличение на минималната работна заплата и
свързаните с това нещо увеличения на работните заплати на ниско квалифицираните
работници. Ако в момента една втора от работниците във Видин работят на минимална
работна заплата, то предполагам, че този процент ще стане по-висок с увеличението на
минималната работна заплата. Съвсем скоро по телевизията гледах едно предаване колко
струва удоволствието на морето, т.е. колко плаща българинът за един чадър и за един
шезлонг. Оказа се, че плаща 20 лв. на ден. В момента едно средно статистическо
домакинство във Видин плаща 14,50 лв. Операторът иска тази тежест да се увеличи на
16,40 лв.. т.е. с 1,90 лв. В момента ние цепим стотинката на две и докато цепим тази
стотинка, четох една статия от „Дейли мейл“, публикувана по нашите сайтове. Пишат:
„Не пийте чешмяна вода в България, защото е опасна“. Ако продължаваме така, след
няколко години действително няма да можем да пием вода от нашите чешми, защото ще е
опасна. В момента силно се съмнявам, че това е така, но ако продължаваме да цепим
стотинката на две, можем да достигнем до това положение. Скоро в пресата се появи една
информация, че В и К операторите са заложили 50% увеличение на цената на водата. Не
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видях никакви реакции на гражданите за това нещо. Предполагам, че и хората са съгласни,
защото цените действително не са много високи. Като гледам колко се плаща за един
кабелен оператор, за телефон колко се плаща… Всичките В и К оператори, които
предлагат увеличение с 20%-30%, са на нивото на тези 20 лв., за които говорим. Водата е
нещо много по-важно от кабелния оператор и от чадъра на морето. Затова Ви умолявам да
разберете предложенията на В и К операторите. Надявам се да вземете правилно решение.
Що се отнася до „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич. От вчера те са
преобразувани и се надявам новото ръководство да намери верния път, защото те стигнаха
тавана и там няма накъде да се ходи. Г-н Калчев интересно е защо предлагате намаляване
на фонд работна заплата.
Петър Калчев – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.
Добрич:
Ние предвиждаме да се намали брутната сума като разходи за работни заплати, а не
размерът на заплатите. Заплатите дори ще бъдат увеличени, но за сметка на редуциране на
състава с 50 човека.
Огнян Димов – заместник - председател на Федерация (Строителство,
Индустрия и Водоснабдяване) – Подкрепа:
Добре, защото при нас скоро попадна един проект за Вътрешни правила, в който са
предвидени бонуси и санкции. Като гледам как са разписани правилата, санкциите ще са
повече. Затова си помислих, че въпросът е свързан с това нещо.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Искам да кажа, че за страната като цяло водата е с много добро качество и това се
отнася до голям брой В и К оператори, особено за София, но и за почти всички градове.
Това, че някъде се получават проблеми, не трябва да води до извод, че скоро в България
няма да се пие вода. Моля Ви да бъдем коректни, защото представителите на медиите утре
ще излязат със заглавие, че скоро в България няма да може да се пие вода. Някъде може да
има такива случаи, но аз говоря за Република България. В Република България се пие една
от най-чистите води. Второ. Казвате, че някои оператори предлагали увеличение с 50%,
това било отразено в медиите и няма ответна реакция. Да, защото хората знаят, че това са
само заявления, които ще бъдат разгледани от Комисията за енергийно и водно
регулиране, която като орган, който трябва да отчита интересите на всички, включително
и на потребителите, едва ли ще приеме такова увеличение.
Борис Борисов – заместник-кмет на община Ботевград:
Доколкото сме запознати от г-н Гаврилов, сте удовлетворили голяма част от
неговите искания в доклада, който е представил. Само искам да вмъкна, макар че Вие
може да сте запознати, че новото ръководство на „Водоснабдяване и канализация Бебреш” ЕООД пое дружеството в изключително тежко и незавидно финансово състояние
с над 1 000 000 лв. задължения. Съвместно с подкрепата на общината се работи много
активно за подобряване дейността на дружеството. Оптимизира се работният състав,
оптимизират се разходите. Мисля, че показват много добри резултати за полугодието на
тази година. Молбата ми е Комисията да разгледа неговото възражение и да
удовлетворите неговото искане, ако е възможно.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря Ви, че присъствате като представител на собственика на общинското
дружество. Давате добър пример, че собствениците на дружествата, били те държавата
или общините, трябва да вземат участие, за да изразят своето ясно отношение към
направените от В и К операторите предложения. С това изказване списъкът на заявилите
участие в общественото обсъждане се изчерпва. Благодаря на всички. Имайте предвид, че
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всяко изказване допринася по определен начин за диалога между В и К операторите,
Комисията, експертния състав на Комисията и представителите на правителството,
гражданските и обществените организации. Напомням, че на 29.07.2016 г. Комисията ще
излезе с решение по направените пет заявления за утвърждаване на цени от дружествата.
Апелирам дружествата, които не са представили свое писмено становище, да го направят.
Разполагате с двуседмичен срок.
След като установи, че няма други изказвания, доц. д-р Иван Н. Иванов благодари
още веднъж на присъстващите и закри в 11:03 ч. общественото обсъждане, като напомни
за 14-дневния срок, в който могат да се представят в Комисията предложения по
разглежданите проекти на решения.
На 29.07.2016 г. ще се проведе закритото заседание за приемане на решения
относно утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на:
 „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, гр. Видин
 „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград
 „Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД - гр. Ботевград
 „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич
 „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца
Приложение:
1. Писмо на КЕВР с изх. № В-04-00-89/06.07.2016 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Р. Осман)
.................................................
(В. Петков)
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА
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