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П Р О Т О К О Л 
 

№ 21 
 

София, 03.02.2017 година 
 

 

Днес, 03.02.2017 г. от 10:12 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, Ремзи 

Осман, Димитър Кочков и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

 

На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, И. 

Касчиев – директор на дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“ и 

експерти на 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.  

 

„Софийска вода” АД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на 

КЕВР с изх. № В-17-44-25/27.01.2017 г. и изпраща свои представители.  

На заседанието се явиха: 

 г-н Арно Валто – изпълнителен директор; 

 г-н Васил Тренев – заместник – изпълнителен директор; 

 г-н Любомир Филипов – директор на дирекция. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление с вх. № В-17-

44-25 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на 

„Софийска вода“ АД като ВиК оператор за периода 2017-2021  г., изменено и допълнено 

със заявления от 08.08.2016 г., 07.09.2016 г., 30.11.2016 г. и 04.01.2017 г.; и заявление с вх. 

№ В-17-44-26 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, 

изменено със заявления с вх. № В-17-44-47 от 09.12.2016 г. и № В-17-44-4 от 12.01.2017 г. 

Докладът е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 1 от протокол № 

16/27.01.2017 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 
  

Председателят запита представителите на „Софийска вода” АД запознати ли са с 

доклада и имат ли забележки по него. 

 

А. Валто: 

Както беше уточнено в доклада на експертната група, бизнес планът на 

„Софийска вода“ АД за периода 2017-2021 г. беше изготвен, оценяван и оптимизиран в 

съответствие с разпоредбите на новата регулаторна рамка. По време на този процес, който 

отне около шест месеца, важни усилия бяха положени от страна на компанията, за да се 

постигнат търсените резултати. Бих желал да споделя нашите основни цели за следващите 
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години. Първо по отношение намаляване загубите на вода. От 2011 г. „Софийска вода“ 

АД намали загубите на вода в мрежата на столицата с повече от 55 млн. куб. м. Това се 

равнява на потреблението на един град с около 800 000 жители. В следващите години 

възнамеряваме да продължим усилията си в тази насока и да намалим водните загуби с 

още 20 млн. куб. м. Втора точка засяга инвестиционната програма. От 2011 г. „Софийска 

вода“ АД инвестира повече от 230 млн. лв. в своята дейност. Възнамеряваме да 

продължим усилията си и да инвестираме още почти 200 млн. лв. през следващите пет 

години в тази жизнено важна за столичани услуга. Трети основен акцент е подобряване 

обслужването на клиентите от страна на „Софийска вода“ АД. От 2016 г. „Софийска вода“ 

АД е сертифицирана по стандарт ISO 9001, това е стандарт за управление на качеството, 

за своята дейност по отношение обслужването на клиенти. Подобряването на тези услуги 

за обслужване на потребителите е основна цел в следващите години, дори и в следващите 

месеци, тъй като имаме планирани няколко проекта в нашия бизнес план. Планираме 

създаването на мобилен център за обслужването на клиенти, който да посещава по-

отдалечените населени места в рамките на Столична община, въвеждане на безплатна 

телефонна линия, за да могат клиентите да се свързват с нас безплатно. Планираме и това, 

което ние наричаме влизане в цифровата епоха: модернизиране на нашия телефонен 

център, надграждане на нашия уебсайт и цифровизиране на работата на нашите екипи на 

терен, за да постигнем по-голяма мобилност. Последно, но не и по важност. Ще 

продължим нашите усилия за намаляване на екологичния отпечатък, особено по 

отношение на въглеродните емисии, като оползотворяваме биогазът, произведен всяка 

година на нашата пречиствателна станция за отпадъчни води в Кубратово. По този начин 

избягваме 100 000 тона въглеродни емисии. Ще произвеждаме повече от 20 гигавата 

зелена енергия. Чрез всичко това и благодарение на отдадената работа и професионализма 

на нашите 1149 служители, чрез този бизнес план ние създаваме за целия град и неговите 

жители ефективни, надеждни и устойчиви услуги по водоснабдяване, канализация и 

пречистване на отпадъчни води.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Има ли желание от другите представители на „Софийска вода“ АД за допълнение 

към казаното от г-н Арно Валто? В рамките на откритото заседание заявителят трябва да 

декларира дали одобрява доклада на работната група.  

 

 А. Валто: 

Да, одобряваме го.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Този модифициран вариант и след двукратното връщане… 

 

А. Валто: 

Това беше един много дълъг процес, който се оптимизираше все повече и повече. 

Дружеството положи необходимите усилия в съответствие с изискванията на регулатора. 

Смятаме, че финалната версия отразява това, което ние следва да направим.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря, г-н Валто. Обръщам се към работната група. Има ли нови факти и 

обстоятелства, които междувременно са настъпили след изготвянето на доклада и 

днешното открито заседание на Комисията?  

 

И. Касчиев: 

Както представителите на „Софийска вода“ АД казаха, процесът по разглеждане 

на петгодишния бизнес план отне около шест месеца. Бизнес планът беше разгледан 

много подробно от работната група. За всички присъстващи е важно, че за този 

регулаторен период има изцяло нова регулаторна законодателна рамка. Бяха приети 
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изцяло нови наредби за регулиране на качеството и на цените на ВиК услугите, които са 

пряко следствие на провежданата в сектор „Водоснабдяване и канализация“ реформа. Те 

целят да създадат условия за подобряване на качеството на услугите и повишаване на 

инвестициите, които ще се извършват в публичните ВиК активи. В тази връзка, както 

всички знаят, Комисията прие и изготви указания по тяхното прилагане за този 

петгодишен регулаторен период. В рамките на тези шест месеца се работи много по 

предложения бизнес план от „Софийска вода“ АД. Бяха проведени много работни срещи и 

обсъждания. Голяма част от ценообразуващите елементи бяха коригирани. Дружеството 

се съгласи с дадените от наша страна указания и препоръки за изменение на количествата 

и разходите. Работната група прегледа обстойно всички ценообразуващи елементи: 

количества, регулаторна база на активи, оперативни разходи, структура на 

инвестиционната програма. Дружеството планира да постигне всички индивидуални цени, 

които Комисията е задала за показателите за качеството на ВиК услугите. Предложената 

инвестиционна програма в размер на около 194 млн. лв. за петгодишния период ще 

осигури постигането на по-добро качество на услугата. Важно е да се отбележи, че тази 

инвестиционна програма беше съгласувана от Столична община, която изпълнявайки 

ролята на асоциация по ВиК трябва да гарантира това съгласуване, че инвестиционната 

програма отговаря на изискванията на Закона за водите и е съгласувана с инвестиционната 

програма, която собственикът на активите следва да изготви. Важно е още едно нещо, 

което трябва да бъде уточнено. Към момента договорът за концесия между Столична 

община и „Софийска вода“ АД не бе предоговорен и дружеството все още прилага норма 

на възвръщаемост на собствения капитал такава, каквато е в договора за концесия, а 

именно 17%, а не тази, която Комисията определи с решение от април месец миналата 

година в размер на 9,94%. Това има своя ефект върху нарастването на цените.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

От страна на представителите на „Софийска вода“ АД има ли желание нещо да се 

допълни, преди да закрия първото заседание.  

 

А. Валто: 

Няма нищо, което да добавим.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Това означава, че г-н Касчиев съвсем коректно изложи фактите и обстоятелствата 

от целия дълъг процес до достигане финалната версия на бизнес плана. Уважаеми колеги, 

имате ли въпроси към заявителя „Софийска вода“ АД? Не виждам.  

 

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,  

 

Р Е Ш И : 

 

1. Насрочва закрито заседание на 28.02.2017 г. за вземане на решение относно 

утвърждаване на цена на водоснабдителните услуги на „Софийска вода” АД. 

2. На дружеството да се изпрати уведомление за взетото решение с препоръчано 

писмо с обратна разписка. 
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Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № В-17-44-25/27.01.2017 г. 

 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

       

 .................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 (С. Тодорова) 

 

 ................................................. 

 (Р. Осман) 

 

 ................................................. 

 (Д. Кочков) 

 

                                              ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

          Р. ТОТКОВА 

 


