ПРОТОКОЛ
София, 01.08.2019 г.
от Обществено обсъждане
на проект на решение относно одобряване на бизнес план за развитие на
дейността на „В и К” АД, гр. Ловеч като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и
утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги
Днес, 01.08.2019 г. от 10:10 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 Светла Тодорова, Ремзи Осман,
Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на
глас).
На заседанието присъстваха М. Добровска – за главен директор на главна дирекция
„Водоснабдителни и канализационни услуги“ и експерти на КЕВР.
Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, съгласно решение на КЕВР
по Протокол № 134/25.07.2019 г., т. 2, за участие в общественото обсъждане на проект на
решение относно заявление с вх. № В-17-34-6 от 19.07.2018 г. за одобряване на бизнес
план за развитие на дейността на „В и К” АД, гр. Ловеч като ВиК оператор за периода
2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-34-10 от 09.11.2018 г. и
вх. № В-17-34-8 от 21.06.2019 г. и заявление с вх. № В-17-34-7, № В-17-34-8 и № В-17-349 от 19.07.2018 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменени и
допълнени със заявление с вх. № В-17-34-11 от 09.11.2018 г., № В-17-34-7 от 21.06.2019 г.
и № В-17-34-8 от 08.07.2019 г., 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 Димова, Василена Иванова, Хриси Йорданова, Румяна Костова, Лолита
Косева, Ани Гюрова, Силвия Маринова, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков.
С писмо на КЕВР с изх. № В-17-34-6/25.07.2019 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“ – КТ Подкрепа, Българска
асоциация по водите, Съюз на В и К операторите в Република България,
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
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

национална асоциация Активни потребители, Комисия за защита на потребителите,
Гражданско движение „ДНЕС“, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен,
„ВиК – Стенето“ ЕООД, гр. Троян, Областна администрация Ловеч – Асоциация по
ВиК, „ВиК“ АД, гр. Ловеч.
На общественото обсъждане присъстваха:
 г-жа Боряна Джунева – главен експерт при Омбудсман на Република България;
 г-н Красимир Богоев – заместник-председател на Национален браншов
синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ;
 г-н Иван Иванов – председател на Българска асоциация по водите;
 г-н Данаил Събевски – изпълнителен директор на „ВиК“ АД, гр. Ловеч;
 г-н Иван Чулев – председател на Борда на директорите.
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Федерация
„Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ Подкрепа, Съюз на В и К операторите
в Република България, 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“ ЕООД, гр. Плевен, „ВиК
– Стенето“ ЕООД, гр. Троян и Областна администрация Ловеч – Асоциация по ВиК не
изпращат свои представители.
Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри общественото обсъждане и даде
думата за изказвания.
Боряна Джунева – главен експерт при Омбудсман на Република България:
От името на Омбудсмана изразявам увереност, че при вземане на решението за
одобряване на бизнес плана и най-вече ценовото предложение на „ВиК“ АД, гр. Ловеч
Комисията ще се ръководи от принципите, които е необходимо да следва при изпълнение
на правомощията си. При необходимост и по преценка на г-жа Манолова допълнително
ще представим становище.
Красимир Богоев – заместник-председател на Национален браншов синдикат
„Водоснабдител“ – КНСБ:
Ние като синдикат няма как да не подкрепим бизнес плана на „ВиК“ АД, гр. Ловеч,
тъй като една част от работещите са наши членове. Първо да кажа, че там има сключен
колективен трудов договор, който се спазва. Ние нямаме забележки към ръководството на
дружеството относно спазването му. Социалната поносимост на исканата цена е под
границата на социалната поносимост. Дружеството е заявило и е заложи по-високи
инвестиции от заложените по договор, което мен ме притеснява – как за две години и
половина без действаща цена и нов бизнес план дружеството ще ги постигне, но това са
мениджърски решения и те ще решат дали ще се справят. Това което ме притеснява и на
което искам да обърна внимание на работната група. Аз смятам, че вече достатъчно данни
имаме за ръста на минималната работна заплата, за средната работна заплата. Не би
трябвало в указанията, които се изпращат към ВиК дружествата да бъде заложен ръст от
3,4% на година. Това означава, че трябва да се вдигат ниските заплати, минималните.
Споделихме си с г-н Събев, че огромна част от работещите са на минимална работна
заплата, което за нас е недопустимо. Това е дружество, което оперира на територията на
почти цялата област. Дейността е свързана със сигурността на страната, здравето на
хората. Би трябвало работещите в това дружество, и не само в това, а в целия сектор, да
получават достойни работни заплати. Това е моят апел към работната група – да
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преосмисли и да прецени как ще се повишат разходите за възнаграждения, защото те се
разглеждат като разходи за възнаграждения. В тази връзка искам да заявя, че ние искаме
да проведем с Комисията една работна среща в началото на септември, за да си изложим
нашите аргументи, нашите анализи, за да анализираме състоянието на доходите в
системата. Правихме го. Искаме още един път – само с Комисията, за да излезем някак от
тази ситуация средната работна заплата в сектора да бъде с около 37-40% по-ниска от
средната за страната. Това е което исках да кажа. Пожелавам успех на „ВиК“ АД, гр.
Ловеч.
Иван Иванов – председател на Българска асоциация по водите:
След като чухме, че представителите на двата ВиК оператора са доволни от това,
което Комисията приема като предложения за бизнес план, аз няма как да не изразя
позицията на Българска асоциация по водите, че също одобряваме Вашето решение. Все
пак съм длъжен да спомена и е коректно да го запишем. В средата на регулаторния период
сме. По независещи нито от Комисията за енергийно и водно регулиране, нито от ВиК
операторите причини се приема така късно този бизнес план, но когато се следи за
неговото изпълнение се надявам да бъде отчетен този факт. Имайки предвид, че
ръководствата на двете дружества са амбициозни, способни да постигат добри резултати,
се надявам, че ще наваксат изоставането и в края на краищата ще си изпълнят целите на
бизнес плана.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Обръщам се към заявителите - „ВиК“ АД, гр. Ловеч. Имате ли някакъв коментар
след направените изказвания в рамките на общественото обсъждане? Не. Отново към
работната група. Заповядайте, г-жо Добровска. Имате ли коментар?
М. Добровска:
Всички бележки, които бяха прочетени и становищата, които ще получим в срока,
който ще се определи за обществено обсъждане, ще бъдат обсъдени от работната група,
тъй като и етапът на който е административното производство изисква да има за цел
точно това – да се получи в максимална пълнота виждане за обществената нагласа във
връзка с одобряването на бизнес плана и цените за този регулаторен период.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Колеги, Вие нямате нито изказвания, нито въпроси. В такъв случай закривам
първото обществено обсъждане, което беше посветено на бизнес плана и заявлението за
утвърждаване и одобряване на цени на „ВиК“ АД, гр. Ловеч. Благодаря за участието на
представителите на „ВиК“ АД, гр. Ловеч и на другите участници. Искам отново да
отбележа, че закритото заседание, на което ние ще се произнесем с решение, ще се
проведе на 22.08.2019 г. от 10:00 часа.
След като установи, че няма други изказвания, доц. д-р Иван Н. Иванов благодари
още веднъж на присъстващите и закри в 10:16 ч. общественото обсъждане, като напомни
за 14-дневния срок, в който могат да се представят в Комисията предложения по
разглеждания проект на решение.
На 22.08.2019 г. от 10:16 часа ще се проведе закритото заседание за вземане на
решение относно заявление с вх. № В-17-34-6 от 19.07.2018 г. за одобряване на бизнес
план за развитие на дейността на „В и К” АД, гр. Ловеч като ВиК оператор за периода
2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-34-10 от 09.11.2018 г. и
вх. № В-17-34-8 от 21.06.2019 г. и заявление с вх. № В-17-34-7, № В-17-34-8 и № В-17-349 от 19.07.2018 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменени и
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допълнени със заявление с вх. № В-17-34-11 от 09.11.2018 г., № В-17-34-7 от 21.06.2019 г.
и № В-17-34-8 от 08.07.2019 г.
Приложение:
1. Писмо на КЕВР с изх. № В-17-34-6/25.07.2019 г. - покана до заинтересованите
лица относно проект на решение за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на
„В и К” АД, гр. Ловеч като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и утвърждаване и
одобряване на цени на ВиК услуги.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Р. Осман)
.................................................
(Д. Кочков)
.................................................
(П. Трендафилова)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

Протоколирал:
(Н. Косев - главен експерт)
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