ПРОТОКОЛ
София, 03.10.2018 г.
от Обществено обсъждане
на проект на решение относно заявление с вх. № В-17-23-7 от 09.08.2018 г. за
одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и
канализация” ЕООД, гр. Плевен като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и
заявление с вх. № В-17-23-8 от 09.08.2018 г. за утвърждаване и одобряване на цени на
ВиК услуги
Днес, 03.10.2018 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 Ремзи Осман, Димитър Кочков,
Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На общественото обсъждане присъстваха И. Касчиев – 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 № 166/20.09.2018 г., т.1, за участие в общественото обсъждане на проект на
решение относно заявление с вх. № В-17-23-7 от 09.08.2018 г. за одобряване на бизнес
план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен като
ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-23-8 от 09.08.2018 г. за
утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са поканени заинтересовани лица по
смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови
организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители.
Проектът на решение е изготвен от работна група в състав: Ивайло Касчиев, Елена
Маринова, Хриси Йорданова-Цветанова, Румяна Костова, Лолита Косева, Ани ВучковаГюрова, Христина Попова-Ангелова, Силвия Маринова, Йовка Велчева, Надежда
Иванова, Ненко Ненков.
С писмо на КЕВР с изх. № В-17-23-7/21.09.2018 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, Съюза 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,
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация Плевен - Асоциация по ВиК
– Плевен.
На общественото обсъждане присъстваха:
•
г-жа Боряна Джунева – главен експерт към Омбудсман на Република България;
•
г-н Красимир Богоев – заместник-председател на Национален браншов синдикат
„Водоснабдител”- КНСБ;
•
г-н Митко Спасов – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.
Плевен;
•
г-жа Любка Костова – ръководител на направление „Икономика“ във
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен.
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Федерация
„Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – Подкрепа, Българска асоциация по водите,
Съюза 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“ и Областна администрация Плевен асоциация по ВиК – Плевен не изпращат свои представители.
Общественото обсъждане не се отразяваше от представители на средствата за
масова информация.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
За участие в общественото обсъждане са се отзовали: г-жа Боряна Джунева –
главен експерт към Омбудсман на Република България и г-н Красимир Богоев –
заместник-председател на Национален браншови синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ.
Разбира се, че в общественото обсъждане участие взимат и заявителите от
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен чрез г-н Митко Спасов – управител на
дружеството и г-жа Любка Костова – ръководител на направление. Ще дам думата по
реда, по който представих участниците. Преди това искам само да съобщя, че сред
поканените е и Асоциацията по ВиК – Плевен, но днес получихме официално съобщение с
информация за невъзможността за участие на представителя на Асоциацията по ВиК –
Плевен (г-жа Гергана Дамянова – главен секретар на Асоциацията) поради спешно
постъпване в болнично заведение. Бях длъжен да направя това съобщение, защото щяхме
да имаме представител и на Асоциацията по ВиК – Плевен.
Боряна Джунева – главен експерт към Омбудсман на Република България:
До Омбудсмана, не е изненадващо, продължават да постъпват множество сигнали
от граждани, включително и от цели населени места, които категорично възразяват срещу
увеличението на цените на ВиК услугите. Увеличение на цените на услугата е предвидено
и в днешното ценово предложение, което е предмет на общественото обсъждане, което е
близо 19% за цялата комплексна услуга. От данните в доклада на Комисията се
установява, че предложението за новите цени на услугата е обявено на интернет
страницата на компанията и във вестници „Монитор“ и „Посоки“, но липсва каквато и да
е било информация дали са провеждани консултации с потребителите, какви са
резултатите от тези консултации, какви проблеми са се констатирали, какво се предлага за
тяхното решаване и особено след обединяването на Кнежа към Плевен. Може да се каже,
че посоченото е в противоречие с приложимата нормативна уредба. В бизнес плана се
предвиждат значителни инвестиции, докато загубите спрямо 2015 г. са минимални.
Притеснително е, че ВиК операторът прогнозира разходи за външни услуги за
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оползотворяване на утайки от пречиствателни станции за отпадни води, които са повисоки от усреднените стойности на ВиК операторите от големите дружества, както и за
целия ВиК сектор. Отново ще се фокусираме върху социалната поносимост, където
отново са отречени данните от изследването „Наблюдение на домакинските бюджети“ и
са приети данните от изследването „Статистика на доходите за условията на живот“,
които са по-високи. Становището на Омбудсмана като цяло е, че, спазвайки принципите
от които следва да се ръководи Комисията, следва внимателно да се обмисли приемането
на увеличението на цената на ВиК услугата, която се предоставя от „Водоснабдяване и
канализация“ ЕООД, гр. Плевен.
Красимир Богоев – заместник-председател на Национален браншови синдикат
„Водоснабдител“ – КНСБ:
Всичко щеше да е прекрасно, ако бяхме октомври месец 2016 г., когато трябваше
да обсъждаме бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен, за да
започнем новия период от 2017-2021 г., но няма да коментираме какви са причините.
Радващо е, че най-накрая в още едно дружество се осъществява окрупняване от първи
януари. Ще поживеем и ще видим какви ще бъдат резултатите от тази толкова чакана
водна реформа. Относно бизнес плана. За „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.
Плевен мога да кажа, че от синдикална гледна точка дружеството има изключително
много добър социален диалог. Г-н Спасов и екипът му са много диалогични. Ние в това
отношение проблем нямаме и даваме „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен
за пример за развитието на социалния диалог. Сключен е много добър колективен
договор, който се изпълнява - независимо, че няколко години работи без одобрена нова
цена. Относно бизнес плана. Аз няма да изпадам в детайли относно производствена,
ремонтна, инвестиционна програма. Видно е, че бизнес планът е направен балансиран. Г-н
Спасов е много добър специалист и от дълги години е в системата. Всичко му е ясно и
няма какво да го коментираме. Радващото за нас е, че персоналът не само се запазва, но
ще има и увеличение, защото, освен работните заплати, нас ни вълнува запазването на
работните места и подобряване на условията на труд. Единствената ни забележка, пак ще
го кажа – като всеки друг път, е за средствата за работна заплата, ниския ръст, който
Комисията одобрява за Фонд „Работна заплата“. С темповете, с които нараства
минималната работна заплата, аз се съмнявам, че тези 4% на година ще стигнат на
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен да приведе хората, които са с
минимални работни заплати към действащата минимална, защото скокът наистина е
голям. Да не говорим за квалифицираният персонал, който остава с непроменени заплати.
Ножицата се затваря и хората масова напускат не само в цялата система, но това са
проблеми, които ми се струва, че трябва да решаваме съвместно с Комисията. Относно
социалната поносимост. Това са данните от статистиката. Това показва два пъти по-висока
от предложената цена. Коментар за това не мисля да правя.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Ще следваме по-нататък процедурата по следния начин: най-напред нека
заявителят „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен да отговори, ако желае, на
изразените становища - преди всичко от представителя на Омбудсмана г-жа Джунева, но
може и относно изказаното от г-н Богоев. След това ще дам думата на работната група, а
след това колегите от Комисията ще изразят отношение в рамките на общественото
обсъждане.
Митко Спасов – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.
Плевен:
Относно присъединяването на община Кнежа и оперирането на „Водоснабдяване и
канализация“ ЕООД, гр. Плевен на територията на община Кнежа. Провели сме
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множество разговори. Аз лично съм се срещал с Общинския съвет, тъй като имаше
притеснения. Уточнили сме какви цени има там, какви предстоят да бъдат, какви са
предложени от старото дружество, какви се предлагат сега. Те са запознати и тепърва до
Нова година предстои подготовка за самото опериране на територията на община Кнежа.
Постарали сме се в бизнес плана да отразим, въпреки че не сме запознати на сто процента
с предлаганите инвестиции там, да предложим нещо, което е усреднено за бившето
дружество „ВиК Плевен“ и да не са ощетени и другите общини и потребители. Обявили
сме цените по съответния ред по закон. Мисля, че сме спазили тази процедура.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Колеги от работната група, както запитах по време на откритото заседание, имате
ли на база на това, което беше изказано от участниците в общественото обсъждане,
коментари?
И. Касчиев:
Не.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Уважаеми колеги, обръщам се към Вас.
Ремзи Осман:
Имам не толкова въпрос, колкото ще изразя мнение в присъствието на
представители на синдикатите, Омбудсмана и ВиК дружеството. Миналата седмица пред
моите колеги повдигнах един въпрос. Ще бъда инициатор на извънредни проверки на ВиК
дружествата и по-специално да се контролират големи стопански потребители. В Шумен
приключи една. Виждам, че някои хора се опитват да влияят на служители в Комисията.
Заводи, които използват по 10-20 хиляди кубика вода, плащат по 100 кубика вода. Накрая
плаща населението. Специално се обръщам към представителя на Омбудсмана. Имах
разговор с Омбудсмана. Когато мине доклада за извънредната проверка в Шумен, Вие ще
го получите, но предварително да Ви информирам. Може да стартирате една проверка в
Шуменско на стопански потребители и да видите защо водата в Шумен е една от найскъпите в България. Населението храни три завода, които не плащат никаква вода.
Учудвам се, че досега не се е обръщало внимание на това. Въпросът е, че сигурно и в
Плевен има подобни стопански потребители. Трудно е да се осъществи контрол, но трябва
да се отдели малко по-сериозно внимание. Масово е това нещо. Не сме прокуратура, не
сме съд, но аз след доклада за Шумен ще сигнализирам Прокуратурата и разследващите
органи. Да знаете, че ще има подобни проверки във Вашия край. Наистина населението
плаща малко над това, което е необходимо да плаща – заради големите стопански
потребители, които в национален мащаб не плащат необходимото количество вода.
Трудно е да се установи, но при взаимни усилия от страна на КЕВР и ВиК дружествата
такива нарушители могат да бъдат установени, ако има такива. Поставяйки въпрос за
заплатите, имайте предвид това нещо. Това ще бъде в национален мащаб. Аз ще го
инициирам. Казал съм вече на колегите. Друг начин няма. Имам сигнали от Хасково. Два
големи завода почти не плащат вода и населението плаща. За съжаление… Но някой
трябва да направи тази проверка. ВиК дружеството, когато вижда един голям завод, че
плаща 200 кубика… Да ме извинява този мениджър, но знаейки, че работят 300-400
човека или има производство, което няма собствен водоизточник… Ако ВиК дружеството
не установи това и не отиде да контролира защо тези хора плащат само 200 кубика, за мен
е несериозно. Надявам се, че в Плевен няма такива случаи, но все пак обръщам внимание.
Вземете го предвид и присърце по-специално за големите стопански потребители. В поголямата си част по-големите заводи все още си мислят, че няма да плащат, а населението
ще плаща. Подходът и работата на Комисията ще бъдат в тази посока. Категорично съм
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убеден за себе си. Затова съм тук като член на Комисията, г-н Председател, както и всеки
от нас. Това е мнение, което изразих. Видях доклада на колегата и направо се учудих за
Шумен. След малко ще имам разговор с работната група и тези, които са проверявали. Ще
има информация, но Омбудсмана може да инициира и свои проверки и да не чака само от
КЕВР. Възползвах се да Ви обърна внимание на това.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Други изказвания има ли? Не. Преди да завърши общественото обсъждане – да
повторя това, което заявих в края на предното заседание. Закрито заседание за вземане на
решение по заявлението за бизнес план и заявлението за цени на „Водоснабдяване и
канализация“ ЕООД, гр. Плевен ще се проведе на 25.10.2018 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 общественото обсъждане.
На 25.10.2018 г. от 10:00 ч. ще се проведе закритото заседание за приемане на
решение относно с вх. № В-17-23-7 от 09.08.2018 г. за одобряване на бизнес план за
развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен като ВиК
оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-23-8 от 09.08.2018 г. за
утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.
Приложение:
1. Писмо на КЕВР с изх. № В-17-23-7/21.09.2018 г. до заинтересованите лица.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
(Р. Осман)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Д. Кочков)
.................................................
(П. Трендафилова)
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА
Протоколирал:
(Н. Косев - главен експерт)
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