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П Р О Т О К О Л 

 
 

София, 04.11.2020 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

на проект на решение относно заявление с вх. № В-17-28-13 от 21.08.2020 г. на 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана за преразглеждане на одобрена 

цена на водоснабдителна услуга за „доставяне на вода на друг ВиК оператор – ВС 

Враца“ 

 

Днес, 04.11.2020 г. от 10:33 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 заседанието присъстваха членовете на Комисията Георги Добрев, Димитър 

Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

  На заседанието присъстваха И. Касчиев – главен директор на главна дирекция 

„Водоснабдителни и канализационни услуги“ и С. Маринова - началник отдел в главна 

дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“. 

 

Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, съгласно решение на КЕВР 

по Протокол № 226/29.10.2020 г., т. 2, за участие в общественото обсъждане на проект на 

решение относно заявление с вх. № В-17-28-13 от 21.08.2020г. на „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Монтана за преразглеждане на одобрена цена на водоснабдителна 

услуга за „доставяне на вода на друг ВиК оператор – ВС Враца“, са поканени 

заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни 

органи, браншови организации, асоциация по ВиК, общини, ВиК оператори, клиенти и 

организации на потребители. 

 

Проектът на решение е изготвен от работна група в състав: Ивайло Касчиев, Елена 

Маринова, Силвия Маринова, Василена Иванова, Лолита Косева, Ани Вучкова-Гюрова,  

Росица Желязкова, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков.  

 

На основание чл. 6а, ал.1 от Закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и 

за преодоляване на последиците, решение на КЕВР по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 

8, Комисията за енергийно и водно регулиране ограничава движението на хора и 

социалните контакти в сградата на регулатора и приоритетно въвежда дистанционно 

предоставяне на административни услуги и консултации за гражданите. 

Предвид това, Комисията за енергийно и водно регулиране е поканила 

заинтересованите страни по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката за 
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дистанционно участие в общественото обсъждане чрез писмени въпроси и изказвания 

(изпращани на имейл на служител на Комисията до 16.00 часа на 03.11.2020 г.) и чрез 

програмата за съобщения Skype, за което е необходимо да се заяви участие в срок до 

16:00 часа на 03.11.2020 г. 

 

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-28-13#3/29.10.2020 г. като заинтересовани лица са 

поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман 

на Република България, Национален браншов синдикат „Водоснабдител” - КНСБ, 

Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – Подкрепа, Българска 

асоциация по водите, Съюз на ВиК операторите в Република България, Български 

ВиК холдинг ЕАД, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, 

Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-

промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в 

България, Българска национална асоциация Активни потребители, Комисия за 

защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Монтана, Община Монтана, Областна администрация 

Монтана - Асоциация по ВиК, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца и 

Областна администрация Враца - Асоциация по ВиК. 

 

Участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skype са 

заявили: 

 г-жа Галина Григорова – представител на Областна администрация Монтана - 

Асоциация по ВиК;  

 г-н Ангел Престойски – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, 

гр. Враца; 

  г-жа Камелия Цекова – адвокат към „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. 

Монтана. 

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на 

Република България, Национален браншов синдикат „Водоснабдител” - КНСБ, Федерация 

„Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – Подкрепа, Българска асоциация по водите, 

Съюз на ВиК операторите в Република България, Български ВиК холдинг ЕАД, 

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на 

индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска 

стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална 

асоциация Активни потребители, Комисия за защита на потребителите, Гражданско 

движение „ДНЕС“, Община Монтана и Областна администрация Враца - Асоциация по 

ВиК не са заявили дистанционно участие в общественото обсъждане. 

 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

В рамките на общественото обсъждане най-напред последователно ще дам думата 

на заявилите участие, след което г-жа Камелия Цекова евентуално ще отговори, като в 

същото време работната група на Комисията, ако има желание, също ще се включи в 

евентуална дискусия. 

И така, най-напред, моля Ви се, осъществете връзка с г-жа Галина Григорова, която 

е представител на Асоциация по ВиК Монтана. 

 

 

Служител от КЕВР потърси г-жа Галина Григорова – представител на Областна 

администрация - Асоциация по ВиК Монтана за видео разговор чрез програмата за 

съобщения Skype. 
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Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Добър ден, г-жо Григорова. 

 

Г. Григорова – представител на Областна администрация Монтана - 

Асоциация по ВиК: 

Добър ден. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Очакваме от Вас да чуем становището на Асоциацията по ВиК Монтана по повод 

на документите, които са изготвени от КЕВР, а именно доклад и проект на решение 

поради постъпило заявление от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана за 

преразглеждане на одобрената цена на водоснабдителна услуга за „доставяне на вода на 

друг ВиК оператор“. Моля Ви, имате думата. 

 

Г. Григорова – представител на Областна администрация Монтана - 

Асоциация по ВиК: 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми комисари, упълномощена съм от Областния 

управител на област Монтана и председател на Асоциация по ВиК Монтана, г-н Росен 

Белчев, да представлявам Асоциацията пред КЕВР на открито заседание по повод внесено 

заявление с вх. № В-17-28-13 от 21.08.2020 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, 

гр. Монтана за преразглеждане на одобрена цена на водоснабдителна услуга за „доставяне 

на вода на друг ВиК оператор – ВС Враца“. Запознати сме с приетия доклад на работната 

група. Нямаме възражения и молим да бъде приет проектът на така публикуваното 

решение.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря. 

 

Г. Григорова – представител на Областна администрация Монтана - 

Асоциация по ВиК: 

Това е, ако връзката... 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Аз все пак ще помоля да останете на линия до края на заседанието, за да чуете и 

изказвания на другите участници в общественото обсъждане, но Ви благодаря. И така, 

Асоциацията по ВиК Монтана няма никакви забележки както по доклада, така и по 

проекта на решение. 

 

Г. Григорова – представител на Областна администрация Монтана - 

Асоциация по ВиК: 

Точно така. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви. Преминаваме към следващия участник в общественото обсъждане. 

Това е с г-н Ангел Престойски, който е управител на „Водоснабдяване и канализация“ 

ООД, гр. Враца, и ще представи позицията именно на „Водоснабдяване и канализация“ 

ООД, гр. Враца. Заповядайте, г-н Престойски. На линия ли сте? 

 

 

Служител от КЕВР потърси г-н Ангел Престойски – управител на 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца за видео разговор чрез програмата за 

съобщения Skype. 
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Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Г-н Престойски, здравейте. Предполагам, че Вие проследихте заседанието до 

момента и Ви моля, като заявил участие в общественото обсъждане, да представите 

позицията на дружеството, което представлявате.  

 

А. Престойски – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. 

Враца: 

Здравейте. Не се чуваме много добре. Надявам се Вие за ме чувате. Първо, привет 

на всички в залата. Нашето становище е написано и предадено вчера в законовия 

определен от Вас срок. Аз само ще се спра накратко върху две неща основно, а те са едни 

факти, които надявам се Вие като регулатор ще ги изкоментирате по някакъв начин. 

Първо, за една  и съща услуга, която ще ползваме от язовир „Среченска бара“, ако 

се приеме това Ваше проекторешение, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца 

ще плаща близо два пъти по-скъпа цена, отколкото другите ВиК дружества, които 

получават вода от този хидровъзел. Смятате ли, че е правилно за една и съща услуга да се 

плаща двойно? Това е едното.  

Второто, също факт, цената, която ние ще заплатим на изход „Среченска бара“, 

като прибавим и такса водоползване, която плащаме отделно ВиК дружеството, ще бъде 

по-висока от тази, която ние след 15 км част от тази вода даваме отново на 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана. С всеки кубик вода, който ние ще им 

предоставим, ще губим. Смятате ли, че това е нормално регулиране? И всичко това се 

получава поради една единствена причина. Че някой реши, че хидровъзел „Среченска 

бара“ не трябва да бъде самостоятелна водоснабдителна система, а да бъде вкарана в 

общата водоснабдителна система на Монтана. И сега всички ние се чудим какво да 

правим. Но все пак фактите са си факти. Не може да се плаща два пъти по-скъпо за една и 

съща услуга. Надявам се, че в следващия планов период тези неща поне да се премахнат и 

да бъде по нормално регулиране. Този хидровъзел трябва да се отдели, както примерно е 

отделен хидровъзел Камчия, който водоснабдява ... знаете аналогично, той е огледален 

пример с Враца и Монтана, там е Бургас и Варна. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Престойски. Вие завършихте ли Вашето изказване? 

 

А. Престойски – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. 

Враца: 

.... Благодаря Ви. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

И така. Г-н Престойски, аз ще обявя, че в рамките на 14 дни от днешното 

обществено обсъждане всяка заинтересована организация, в т.ч. „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Враца, би могла да представи писмено становище, но Вие вече 

обявихте, че още във вчерашния ден, ако правилно съм Ви разбрал, сте депозирали това 

становище. Работната група на Комисията е длъжна в представянето на мотивите към 

окончателното решение да направи коментар по Вашите предложения – било да приеме 

някои от тях, било мотивирано да ги отклони. Благодаря Ви за участието и сега се 

обръщам и към работната група. Имате ли желание да коментирате и да вземете 

отношение към изказването на г-н А. Престойски? Не. Тоест Вие също очаквате да се 

запознаете със становището, което той е изпратил. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Колеги от Комисията от състав ВиК, имате ли желание за изказване или въпроси? 

Няма. Надявам се, че г-жа К. Цекова изслуша изказването на г-н Прескойски и към нея се 
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обръщам, като представител на заявителя. Има ли желание да направи коментар по 

изказването на г-н А. Престойски? 

 

Поради невъзможност да бъде осъществен видео разговор с г-жа К. Цекова чрез 

програмата за съобщения Skype, служител от КЕВР потърси г-жа К. Цекова – адвокат 

към „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана за телефонен разговор. 

 

 

К. Цекова – адвокат към „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана: 

Да. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Г-жо Цекова, дали проследихте изказването на г-н А. Престойски, който е 

управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца?  

 

К. Цекова – адвокат към „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана: 

Да, аз чух изказването на г-н А. Престойски, да. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Имате ли коментар, изказване по този повод? 

 

К. Цекова – адвокат към „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана: 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми комисари, по отношение на изказването на  

г-н А. Престойски аз ще помоля Комисията да ни даде възможност да дадем писмено 

становище в законоустановения срок, но това, което искам аз да кажа, е, че това, което 

изложи г-н Престойски, не е подкрепено с факти и доказателства. „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Монтана при направения анализ относно ... анализът, който е 

предоставил в КЕВР, е направен по отношение на доказателства, по отношение на факти и 

обстоятелства, които са настъпили, за да поиска тази промяна. Но моля още веднъж КЕВР 

да ни даде възможност да направим писмено становище в законоустановения срок. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-жо Цекова. Вие имате възможност в рамките на две седмици, 

считано от днешния ден на общественото обсъждане, в 14-дневен.... 

 

К. Цекова – адвокат към „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана: 

В 14-дневен срок? 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Точно така, да представите писменото становище в Комисията. Разбира се, колкото 

по-рано се внесе, толкова по-добре, за да може съответно работната група да се запознае с 

него и, ако е необходимо, да го коментира в мотивите към окончателното решение на 

Комисията. Благодаря Ви за участието. 

 

К. Цекова – адвокат към „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана: 

Благодаря Ви, г-н Председател. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

И така, колеги, още веднъж съм длъжен да оповестя, че закритото заседание, на 

което Комисията ще излезе с решение по заявлението на „Водоснабдяване и канализация“ 

ООД, гр. Монтана за преразглеждане на одобрена цена на водоснабдителна услуга за 

„доставяне на вода на друг ВиК оператор – ВС Враца“, ще се проведе на 26.11.2020 г. 

Периодът е избран по начин да гарантира 14-дневния срок, в който след общественото 
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обсъждане всички заинтересовани ведомства, организации и лица да представят своите 

становища. 

Благодаря на всички участници и закривам общественото обсъждане. 

 

 

 

Приложение:  

Писмо на КЕВР с изх. № В-17-28-13#3/29.10.2020 г. - покана до заинтересованите 

лица относно проект на решение по заявление с вх. № В-17-28-13 от 21.08.2020г. на 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана за преразглеждане на одобрена цена 

на водоснабдителна услуга за „доставяне на вода на друг ВиК оператор – ВС Враца“. 
 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (Г. Добрев) 

 

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

 (Д. Кочков) 

 

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

 (П. Трендафилова) 

 

                                               ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

          Р. ТОТКОВА 

 

 

 

 

 

 
Протоколирал: 

 

 

 (А. Фикова - главен експерт) 


