ПРОТОКОЛ
№ 229
София, 04.11.2020 година
Днес, 04.11.2020 г. от 10:03 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 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 на отдел в главна
дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“.
Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са
налице правни пречки за провеждането му.
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, както и решение на КЕВР по Протокол № 175 от
05.08.2020 г., т. 8, съгласно което за срока на обявената извънредна епидемична
обстановка обществените обсъждания и откритите заседания се провеждат от разстояние,
като се осигурява пряко и виртуално участие на заинтересованите лица по смисъла на чл.
14, ал. 2 от Закона за енергетиката, с изключение на страните в административните
производства, които могат да участват в откритите заседания присъствено.
Предвид това, Комисията за енергийно и водно регулиране е поканила лицата,
представляващи „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Видин , за пряко и виртуално
участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Видин е уведомено за провеждане
на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-21-8/29.10.2020 г.
Участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype е заявил:
 г-н Георги Владов – управител на „ВиК” ЕООД, гр. Видин.
На откритото заседание бяха разгледани доклад В-Дк-273/26.10.2020 г. и проект на
решение относно заявление с вх. № В-17-21-8 от 31.08.2020г. на „Водоснабдяване и
канализация“ ЕООД, гр. Видин за преразглеждане на одобрена цена на услугата
пречистване на отпадъчни води за 2021 г., допълнено и коригирано с вх. № В-17-21-8 от
21.09.2020г.
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Докладът, 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, е приет с решение на КЕВР
на закрито заседание по т. 1 от Протокол № 226/29.10.2020 г. и публикуван на интернет
страницата на Комисията.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
В съответствие с решението на Комисията за енергийно и водно регулиране за
провеждане на публичните заседания в периода на епидемична обстановка и изискването
от това минимизиране на присъствени заседания, и по четирите публични заседания чрез
платформата за комуникация Skype, ние ще осъществим диалог и ще чуем становищата на
заинтересованите дружества. Започваме най-напред по откритото заседание.
Моля Ви да се осъществи връзка с инж. Георги Владов, който е управител на
„ВиК” - Видин и би трябвало да бъде на линия.
Служител от КЕВР потърси г-н Георги Владов за видео разговор чрез програмата
за съобщения Skype.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Здравейте, г-н Владов.
Георги Владов – управител на „ВиК” ЕООД, гр. Видин:
Здравейте, г-н Иванов.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Очакваме от Вас, след като Вие получихте нашия доклад и проект на решение, да
изразите становище по тези документи, свързани с Вашето заявление за преразглеждане
на одобрената цена на услугата пречистване на отпадъчни води за 2021 г. Заповядайте.
Слушаме Ви!
Георги Владов – управител на „ВиК” ЕООД, гр. Видин:
Да. Благодаря. Първо, накратко да кажа, че приемам написаното в доклада,
направените констатации отразяват точно причините, довели до увеличаване на цената на
пречистването на отпадъчната вода. Защо се получава това наше искане за промяна на
бизнес плана? Пречиствателната станция за отпадъчни води на гр. Видин приехме за
експлоатация на 01 април, тя е изготвена по проект от 2014 г., правейки бизнес плана в
2016 г. Ние сме ползвали ориентировъчни данни от проекта. И съответно започвайки да
експлоатираме станцията установяваме значителни разлики в три основни направления, а
това са: ел. енергия, коагуланти и фонд работна заплата. Това е описано подробно в
нашето искане, което Вие сте го отразили в доклада и сте взели съответните решения.
Нямам към доклада забележки, приемам го във вида в какъвто е. Това мога да кажа, ако
имате някакви въпроси по-конкретно към мен. А мога да добавя само, че водните
количества, които са прогнозирани и тези, които в момента се отчитат нямат разлика.
Мога да кажа, че разликата е 3-4%, което ние сме сметнали, че не трябва да отразяваме в
искането, така че работейки с тези водни количества наистина се получава … водата за
пречистване такава, каквато сме предложили.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-н Владов. От страна на заявителя няма забележки. Той приема в
цялост доклада и проекта на решение, изготвени от работната група на Комисията за
енергийно и водно регулиране. По процедурата за откритото заседание единствено се
обръщам към колегите, дали те имат някакви въпроси към заявителя? Не виждам. В такъв
случай, г-н Владов за Вас, а както и за колегите искам да оповестя, че закритото
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заседание, на което Комисията ще се произнесе с решение по Вашето заявление за
преразглеждане на одобрената цена на услугата пречистване на отпадъчни води за 2021 г.,
ще се проведе на 26.11.2020 г. Аз Ви благодаря за участието и заедно с това моля Ви
останете в готовност, тъй като отново ще се обърнем към Вас и на следващото заседание,
което е обществено обсъждане. Колеги, благодаря Ви!
Георги Владов – управител на „ВиК” ЕООД, гр. Видин:
Да. Благодаря!
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:
Насрочва закрито заседание на 26.11.2020 г. за приемане на решение относно
заявление с вх. № В-17-21-8 от 31.08.2020г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.
Видин за преразглеждане на одобрена цена на услугата пречистване на отпадъчни води за
2021 г., допълнено и коригирано с вх. № В-17-21-8 от 21.09.2020 г.
Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № В-17-21-8/29.10.2020 г. до
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Видин.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(Г. Добрев)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Д. Кочков)
.................................................
(П. Трендафилова)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

Протоколирал:
(И. Зашева - главен експерт)
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