ПРОТОКОЛ
№ 130
София, 30.06.2021 година
Днес, 30.06.2021 г. от 10:30 ч. се проведе открито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, ръководено от
председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков и главният секретар
Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха И. Касчиев – главен директор на главна дирекция
„Водоснабдителни и канализационни услуги“, С. Маринова – началник на отдел „Цени и
бизнес планове-водоснабдителни и канализационни услуги“ и експерти на КЕВР.
Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са
налице правни пречки за провеждането му.
Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, с цел
ограничаване на разпространението на коронавирус SARS-CoV-2 и недопускане на
прекъсване на работата на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната
администрация в резултат на разпространение на заболяването COVID – 19, за срока на
обявената извънредна епидемична обстановка обществените обсъждания и откритите
заседания се провеждат от разстояние, като се осигурява 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 като страна
по преписката лицата, представляващи „ВиК - Батак“ ЕООД, гр. Батак, „В и К Белово” ООД, гр. Белово, „В и К- Берковица” ЕООД, гр. Берковица, „В и К” ЕООД,
гр. Благоевград, „Инфрастрой” ЕООД, гр. Брацигово, „В и К” ЕАД, гр. Бургас, „В и
К - Варна” ООД, гр. Варна, „В и К Йовковци” ООД, гр. В. Търново, „ВКТВ” ЕООД,
гр. Велинград, „В и К - Видин” ЕООД, гр. Видин, „В и К” ООД, гр. Габрово, „В и К”
ЕООД, гр. Добрич, „В и К” ООД, гр. Исперих, „В и К - Кресна” ЕООД, гр. Кресна, „В
и К” ООД, гр. Кърджали, „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил, „В и К” АД,
гр. Ловеч, „В и К” ООД, гр. Монтана, „ВКУ” ЕООД, гр. Пазарджик, „В и К” ООД,
гр. Перник, „ВКС” ЕООД, гр. Пещера, „В и К” ЕООД, гр. Плевен, „В и К” ЕООД, гр.
Пловдив, „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград, „ВКТВ” ЕООД, гр. Ракитово,
„В и К” ООД, гр. Русе, „Увекс” ЕООД, гр. Сандански, „В и К Паничище” ЕООД, гр.
Сапарева баня, „В и К” ООД, гр. Силистра, „В и К - Сливен” ООД, гр. Сливен, „В и
К” ЕООД, гр. Смолян, „В и К” ЕООД, гр. София, „Софийска вода” АД, гр. София, „В
и К” ЕООД, гр. Стара Загора, „В и К - Стенето” ЕООД, гр. Троян, „В и К” ООД, гр.
Търговище, „В и К” ЕООД, гр. Хасково, „В и К - Шумен” ООД, гр. Шумен, „В и К”
ЕООД, гр. Ямбол, за присъствено или виртуално участие в откритото заседание чрез

София 1000, бул. „Кн. Ал. Дондуков“ № 8-10
тел.: (02) 988 87 30; факс: (02) 988 87 82
www.dker.bg, dker@dker.bg

програмата за съобщения Skype.
„ВиК - Батак“ ЕООД, гр. Батак, „В и К - Белово” ООД, гр. Белово, „В и КБерковица” ЕООД, гр. Берковица, „В и К” ЕООД, гр. Благоевград, „Инфрастрой”
ЕООД, гр. Брацигово, „В и К” ЕАД, гр. Бургас, „В и К - Варна” ООД, гр. Варна, „В
и К Йовковци” ООД, гр. В. Търново, „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, „В и К - Видин”
ЕООД, гр. Видин, „В и К” ООД, гр. Габрово, „В и К” ЕООД, гр. Добрич, „В и К”
ООД, гр. Исперих, „В и К - Кресна” ЕООД, гр. Кресна, „В и К” ООД, гр. Кърджали,
„Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил, „В и К” АД, гр. Ловеч, „В и К” ООД,
гр. Монтана, „ВКУ” ЕООД, гр. Пазарджик, „В и К” ООД, гр. Перник, „ВКС”
ЕООД, гр. Пещера, „В и К” ЕООД, гр. Плевен, „В и К” ЕООД, гр. Пловдив,
„Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград, „ВКТВ” ЕООД, гр. Ракитово, „В и К”
ООД, гр. Русе, „Увекс” ЕООД, гр. Сандански, „В и К Паничище” ЕООД, гр.
Сапарева баня, „В и К” ООД, гр. Силистра, „В и К - Сливен” ООД, гр. Сливен, „В и
К” ЕООД, гр. Смолян, „В и К” ЕООД, гр. София, „Софийска вода” АД, гр. София, „В
и К” ЕООД, гр. Стара Загора, „В и К - Стенето” ЕООД, гр. Троян, „В и К” ООД, гр.
Търговище, „В и К” ЕООД, гр. Хасково, „В и К - Шумен” ООД, гр. Шумен, „В и К”
ЕООД, гр. Ямбол са уведомени за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. №
В-17-00-12/24.06.2021 г.
Заявилите участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype са:
• г-н Любомир Филипов - директор „Стратегически партньорства и регулиране“ в
„Софийска вода” АД, гр. София.
„ВиК - Батак“ ЕООД, гр. Батак, „В и К - Белово” ООД, гр. Белово, „В и КБерковица” ЕООД, гр. Берковица, „В и К” ЕООД, гр. Благоевград, „Инфрастрой” ЕООД,
гр. Брацигово, „В и К” ЕАД, гр. Бургас, „В и К - Варна” ООД, гр. Варна, „В и К
Йовковци” ООД, гр. В. Търново, „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, „В и К - Видин” ЕООД,
гр. Видин, „В и К” ООД, гр. Габрово, „В и К” ЕООД, гр. Добрич, „В и К” ООД, гр.
Исперих, „В и К - Кресна” ЕООД, гр. Кресна, „В и К” ООД, гр. Кърджали, „Кюстендилска
вода” ЕООД, гр. Кюстендил, „В и К” АД, гр. Ловеч, „В и К” ООД, гр. Монтана, „ВКУ”
ЕООД, гр. Пазарджик, „В и К” ООД, гр. Перник, „ВКС” ЕООД, гр. Пещера, „В и К”
ЕООД, гр. Плевен, „В и К” ЕООД, гр. Пловдив, „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр.
Разград, „ВКТВ” ЕООД, гр. Ракитово, „В и К” ООД, гр. Русе, „Увекс” ЕООД, гр.
Сандански, „В и К Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня, „В и К” ООД, гр. Силистра, „В
и К - Сливен” ООД, гр. Сливен, „В и К” ЕООД, гр. Смолян, „В и К” ЕООД, гр. София, „В
и К” ЕООД, гр. Стара Загора, „В и К - Стенето” ЕООД, гр. Троян, „В и К” ООД, гр.
Търговище, „В и К” ЕООД, гр. Хасково, „В и К - Шумен” ООД, гр. Шумен, „В и К”
ЕООД, гр. Ямбол не са заявили участие в откритото заседание.
На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № В-Дк-222 от 21.06.2021 г.
относно подход за определяне на коефициент за подобряване на ефективността Е и
индикативни коефициенти Е на ВиК операторите за регулаторен период 2022-2026 г.
Докладът, изготвен от работна група в състав Ивайло Касчиев, Силвия Маринова,
Лолита Косева, Василена Иванова, Ани Гюрова, Румяна Костова, Стефан Якимов, е приет
с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 3 от Протокол № 125/24.06.2021 г. и
публикуван на интернет страницата на Комисията.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
От страна на ВиК операторите, поканени за участие в откритото заседание,
единствено се отзова „Софийска вода” АД, чието становище по проекта ще представи г-н
Любомир Филипов - директор „Стратегически партньорства и регулиране“. Моля, връзка
с г-н Филипов.
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Служител от КЕВР потърси г-н Любомир Филипов - директор „Стратегически
партньорства и регулиране“ в „Софийска вода“ АД , гр. София за видео разговор чрез
програмата за съобщения Skype.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Г-н Филипов, от името на „Софийска вода” АД сме известени, че Вие ще
представите становището на дружеството относно предложения подход за определяне на
коефициент за подобряване на ефективността Е и индикативни коефициенти Е на ВиК
операторите. Заповядайте да изразите становището на „Софийска вода” АД по този
подход за определяне на тези коефициенти.
Любомир Филипов - директор „Стратегически партньорства и регулиране“ в
„Софийска вода” АД, гр. София:
Добър ден на всички! Един процедурен въпрос. Писмени становища в какъв срок
ще имаме право да предоставим, освен това, което ще кажа в момента?
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Понеже се касае за открито заседание, а не за обществено обсъждане, като отчетем,
че на 15-ти юли ще се проведе закритото заседание… Нека да дам думата на главния
секретар…
Р. Тоткова:
Уважаеми г-н Председател, съгласно Правилника за дейността на Комисията за
енергийно и водно регулиране, при провеждане на откритите заседания участниците
трябва да изразят своето становище, т.е. днес те би трябвало да са готови със
становището. Тъй като понякога възникват допълнителни обстоятелства, практиката на
Комисията е да се дава максимално тридневен срок за представяне на такива становища,
независимо, че това не е регламентирано в Правилника, но имаме такава добра практика.
Преценката е Ваша, на комисарите, на вас като комисия, дали да дадете такъв срок.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-жо Тоткова! Г-н Филипов, Вие днес ще ни представите в рамките
на дискусията становището на „Софийска вода” АД. Очевидно то е формирано като
такова и считам, че наистина в рамките на три дни напълно е в състояние дружеството да
подготви писмено становище, което да бъде депозирано в Комисията за енергийно и
водно регулиране.
Любомир Филипов - директор „Стратегически партньорства и регулиране“ в
„Софийска вода” АД, гр. София:
Въпросът ми е продиктуван от факта, че тази тема, изчисляването на този
коефициент и методологията, която КЕВР е предложила, е доста сложна, доста
комплексна и това изисква достатъчно време, за да бъде анализирана и респективно
осмислена. Благодаря за това, че имаме три дни, в които да направим това нещо.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
И аз Ви благодаря за разбирането! Слушаме Ви сега!
Любомир Филипов - директор „Стратегически партньорства и регулиране“ в
„Софийска вода” АД, гр. София:
Сега по същество относно определянето на коефициента. Основното нещо, което
прави впечатление е, че за този регулаторен период методологията за определяне на този
коефициент е различна от методологията, която е използвана до момента. Вижда се, че
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КЕВР взима като базисна година за изчисляване на коефициента 2019 г., при положение,
че базовата година за подготовката на новия бизнес план е 2020 г., т.е. няма яснота защо
точно 2020 г. е взета при изчисляването на коефициента, а не например 2020 г., която се
взима при подготовката на всички останали елементи на бизнес плана. Друго нещо, което
прави впечатление е, че в изчисляването на този коефициент в момента участват най-общо
казано два компонента. Единият компонент е съотношение на единните показатели за
ефективност и другото съотношение е съотношението на оперативните разходи спрямо
фактурираните водни количества. Това е в съотношение 70 към 30, т.е. тежестта на тези
единни показатели за ефективност е доста по-голяма от съотношението на оперативните
разходи спрямо фактурираните количества. Тъй като в крайна сметка тук говорим за
ефективност, краен измерител на ефективността на практика са финансовите резултати на
едно дружество. Считаме, че тук съотношението трябва да бъде поне 50 на 50 или дори да
бъде в полза на съотношението на оперативните разходи спрямо ключовите показатели.
Още повече, че и в самия проект на решение КЕВР казва, че източниците на информация
относно ключовите показатели не са надеждни и това допълнително изкривява съответния
анализ. Знаем, че разходите, които са свързани с дейността на едно ВиК дружество, се
определят по ЕСРО и там има много по-малко, най-общо казано, въпросителни. Може би
е добре Комисията да преосмисли това съотношение 70 на 30 и да предложи да бъде наймалкото 50 на 50 или да бъде в полза на съотношението на оперативните разходи спрямо
фактурираните водни количества. Основният въпрос, който имаме и който ще изразим и в
нашето становище, е свързан с това как точно този коефициент следва да се интерпретира.
Това е коефициент, с който се намалява инфлацията. Давам един конкретен пример: да
речем, ако кумулативната инфлация на едно ВиК дружество е 3,68%, коефициентът за
ефективност е определен на 3,68%, означава ли това, че инфлационният ефект се нетира
или намаляването на инфлацията следва да бъде с 3,68% от самата инфлация? Това не
става ясно в проекта на решение. Ще бъда благодарен, ако можем да коментираме този
въпрос и ако може Комисията да отговори в рамките на текущото публично обсъждане.
Тези неща, които казах, както и няколко допълнителни анализа и примери в тази посока
ще бъдат изпратени на Комисията в тридневния срок, който коментирахме преди малко.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-н Филипов! Наистина очакваме Вашето становище в писмен вид в
рамките на тридневния срок. Останете включени в рамките на заседанието, защото аз се
обръщам към работната група с два въпроса. Първо. Има ли нови факти, данни и
обстоятелства, които налагат да бъдат отразени в последващия етап на процедурата?
Второ. Желаете ли да вземете отношение по изказването на г-н Филипов и неговите
съображения относно някои елементи от подхода, който работната група предлага?
И. Касчиев:
Всъщност двата въпроса, които са зададени, отговорите са в приетите вече от
Комисията Указания за образуване на цените за ВиК услугите през новия регулаторен
период. Там е казано как ще бъде изчисляван коефициент Е и че ще се ползват отчетените
нива за 2019 г. Това беше първият въпрос. Как ще се прилага коефициент Е също е казано
в т. 9.1.1 от Указанията, а именно: като процент или дял от инфлацията, използвана за
годишни изменения на одобрените цени на ВиК услуги по реда на Раздел твори от Глава
четвърта от Наредба за регулиране на цени на ВиК услуги. По отношение на коментара
дали трябва да има други тежести на двата компонента, които се използват. След като се
получи писменото становище, ще го разгледаме и ще вземем отношение.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Аз Ви запитах и има ли нови факти и обстоятелства, които трябва да бъдат
отразени.
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Доц. д-р И. Н. Иванов:
Не, няма.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Г-н Филипов, Вие чухте това, което заяви директора на дирекцията и заедно с това
ръководител на работната група г-н Ивайло Касчиев. Разбира се, след представяне на
писменото становище то ще бъде изцяло отразено в нашия доклад, който ще съпътства
проекта на окончателно решение и ще бъде взето отношение по всяко едно Ваше
предложение. Благодаря Ви за участието! Желая Ви от името на Комисията успешен ден.
Колеги, преди да приключим с това заседание искам да отбележа, това всъщност е важно
както за колегите, така и за работната група, а вероятно и г-н Филипов е добре да знае, че
закритото заседание, на което Комисията ще се произнесе с решение относно подход за
определяне на коефициент за подобряване на ефективността Е и индикативни
коефициенти Е на ВиК операторите за регулаторен период 2022-2026 г. ще се проведе на
15.07.2021 г. Колеги, закривам откритото заседание на Комисията!
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 15.07.2021 г. за приемане на решение относно
подход за определяне на коефициент за подобряване на ефективността Е и индикативни
коефициенти Е на ВиК операторите за регулаторен период 2022-2026 г.
Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № В-17-00-12/24.06.2021 г. до 39 бр. ВиК
оператори.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(А. Йорданов)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Г. Златев)
.................................................
(Е. Харитонова)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Д. Кочков)
Протоколирал:
(Н. Косев - главен експерт)
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