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ПРОТОКОЛ
№ 101
София, 16.05.2016 година
Днес, 16.05.2016 от 13:40 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 Светла Тодорова, 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.
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” ЕАД, гр. Бургас е уведомено за провеждане на
заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-14-16/10.05.2016 г. и изпраща свой представител.
На заседанието се яви:
 г-н Ганчо Тенев – изпълнителен директор.
На откритото заседание беше разгледан доклад относно внесено заявление с вх. № В17-14-16/10.12.2015 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните
услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас. Докладът е приет с решение на
КЕВР на закрито заседание по т. 2 от протокол № 91/10.05.2016 г. и публикуван на интернет
страницата на Комисията.
Председателят запита представителя на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр.
Бургас запознат ли е с доклада и има ли забележки по него.
Г. Тенев:
Ние много спорихме за начина по който са подредени наредбите и по който ги
смятаме. Аз мога да кажа, че явно трябва да променим нещо. Оставям детайлните спорове.
Тях ще ги опиша в писменото възражение. В един момент, аз не трябва да се оплаквам, се
получава, че водните количества, които ще инкасирам, са по-малки, но това не е вярно. Някак
трябва да подобрим наредбата и как точно ще смятаме водните количества за трите години
или двете години, защото се получават изкривявания, които не са верни. В условията за
пречистване ние не сме взимали цени от 2009 г. и в един момент Комисията е спазвала
правилата на наредбите, взема инфлацията за последната година и я коригира с коефициента
Х. В крайна сметка се получава, че инфлацията от тези седем години, в които ние не сме
увеличавали заплатите на хората, не участва. Тогава тя не признава едно количество от
заплати, които ние даваме на хората и се получава изкривяване в крайните резултати. Ще
напиша писмените забележки детайлно.
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Председателят даде думата на работната група, изготвила доклада.
И. Касчиев:
Методът „горна граница на цени“ работи, когато всяка година цената се индексира.
Ако не се внася заявление за индексация по действащите наредби и цената не се индексира,
няма как да сработи методът. Това нещо е коригирано с новата наредба за новия период. В
момента все още прилагаме действащата стара наредба.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Г-н Тенев, чухте отговора на работната група, но независимо от това си представете
писменото становище. Благодаря за участието.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси към представителя на
„Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас.
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 31.05.2016 г. за вземане на решение относно
заявление с вх. № В-17-14-16/10.12.2015 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и
канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас.
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-17-14-16/10.05.2016 г.
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