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ПРОТОКОЛ
№ 105
София, 27.04.2022 година
Днес, 27.04.2022 г. от 10:20 ч. се проведе открито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в състав „Водоснабдяване и
канализация“, ръководено от председателя Станислав Тодоров.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията 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“, С. Маринова – началник на отдел „Цени и
бизнес планове-водоснабдителни и канализационни услуги“ и експерти на КЕВР.
Заседанието беше излъчено в реално време чрез You Tube канала на Комисията.
Председателят Станислав Тодоров откри заседанието и констатира, че не са налице
правни пречки за провеждането му.
Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 99 от 19.04.2022 г., т. 2, е осигурена и
възможност за дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype.
Предвид това, Комисията за енергийно и водно регулиране е поканила като страна
по преписката лицата, представляващи „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.
Монтана, за присъствено или виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за
съобщения Skype.
„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана е уведомено за провеждане
на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-28-7/19.04.2022 г.
Заявил участие в откритото заседание са:
• г-н Валери Иванов – управител на „Водоснабдяване и канализация” ООД,
гр. Монтана;
• Наташа Стоянова – главен счетоводител на „Водоснабдяване и канализация”
ООД, гр. Монтана;
• Емил Йочев – ръководител отдел
„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана.
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На откритото заседание беше разгледан доклад В-Дк-9 от 04.04.2022 г.
относно заявление с вх. № В-17-28-13 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за
развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана, като
ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-1728-19 от 22.10.2021 г. и вх. № B-17-28-4 от 04.03.2022 г., и заявление с вх. № В-17-28-14
от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със
заявление с вх. № В-17-28-18 от 22.10.2021 г. и вх. № B-17-28-5 от 04.03.2022 г.
Докладът, изготвен от работна група в състав: Ивайло Касчиев, Елена Маринова,
Силвия Маринова, Ани Вучкова-Гюрова, Николина Томова, Мая Кожухарова, Йовка
Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков, е приет с решение на КЕВР на закрито
заседание по т. 2 от Протокол № 99/19.04.2022 г. и публикуван на интернет страницата на
Комисията.
Станислав Тодоров:
Заявителят е уведомен, процедурата е редовна. Кой ще вземе участие от името на
заявителя?
Валери Иванов – управител на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.
Монтана:
Уважаеми г-н Председател, уважаеми комисари, уважаема работна група, екипът
на ВиК – Монтана се запозна с (Валери Иванов съм, инженер Валери Иванов - управител
на ВиК – Монтана) екипът на ВиК – Монтана се запозна с изготвения доклад и проекта за
решение относно приемане на бизнес план за одобряване цените за период 2022-2026 г.
Нашето дружество винаги е подхождало с отговорност, професионализъм и експертност
относно изготвяне на бизнес плановете. Настоящият бизнес план с регулаторен период
2022-2026 г. за съжаление дава само една глътка въздух за съществуването на ВиК –
Монтана, но това не е достатъчно за оцеляването му, а още по-малко да говорим за
развитие на ВиК – Монтана. Какво имам предвид. Както казах при първото ни заявление,
което ние сме го входирали е от м. юни 2021 г. и съобразено със законодателната уредба в
Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, съгласно Параграф
1, т. 4, който гласи за социалната поносимост, ние направихме първия бизнес план на база
региони. Регион Северозападен включва областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч и
Плевен. Това е един много важен момент за бизнес плана, тъй като средномесечният
доход на домакинство на регион Северозападен за 2020 г., която коментираме и гледаме за
бизнес плана, е 475 лв. или социалната поносимост, върху която можехме да се
ограничаваме е 4,24 лв. Бизнес планът бе върнат за корекции, като ни беше наложено да
направим така социалната поносимост, че да не работим на регион, както е в Закона за
регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, а на район, тоест социалната
поносимост да я работим на средномесечен доход на население, на жител от домакинство
само за област Монтана, което ни вкара в една такава спирала, че от 475 лв. среден доход
за регион ние трябваше да се съобразяваме с цена 419 лв., само за област Монтана, или
социалната поносимост от 4,24 лв. пада на 3,74 лв., през 0,50 ст. Вариантите бяха два: или
да откоригираме бизнес плана с препоръките от КЕВР, или да го върнем в същия му вид.
Приехме препоръката на КЕВР, откоригирахме го и дойде следващият момент, това което
и г-н Бухов преди малко изкоментира, че от м. януари 2021 г. имаше една среща, на която
беше взето решение, тъй като Фонд „Работна заплата“ във ВиК сектора не е тайна, че е
изключително нисък, трябваше в този петгодишен бизнес план 2022-2026 г. да заложим по
15% увеличение Фонд „Работна заплата“ за всяка една от годините. В първия вариант ние
с това ограничение от социалната поносимост, увеличението, което заложихме в бизнес
плана беше 10,6%, не 15%, а 10,6%. Направихме втора корекция м. февруари тази година
и в настоящия бизнес план, който в момента разглеждаме, Фонд „Работна заплата“ пак на
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база социалната поносимост, за която говорим е 12%, не 15%, а 12%. Това за
Северозападна България, като клише в Европейския съюз, е изключително тежък момент
и с тези работни заплати, които даваме на хората, нещата не стоят никак добре. Искам да
Ви кажа, че това, което „Водоснабдител“ го изкоментираха пред Вас, виждам състоянието
и на двата синдиката, тъй като те са представител на национални във ВиК – Монтана,
КНСБ и „Подкрепа“, недоволството е огромно. Другият момент, който би трябвало да се
коментира тук, значи Фонд „Работна заплата“ в бизнес плана, който разглеждаме в
момента, е с 12% увеличен, а не с 15%, минимумът, с което беше взето решението.
Другият фактор, който играе особено значение в бизнес плана 2022-2026 г., дружеството е
заложило за цена на ел. енергията при цените, които бихте ни дали в бъдеще 235,11лв/Mh.
Сами виждате, че в момента няма цена под 500 лв., затова се връщам отново на първите
ми встъпителни думи, че това е една глътка въздух за нас в един такъв момент, но в
никакъв случай не решава проблема на дружеството за развитие. Само оцеляване. И ако
мога да си позволя така, на кратко, това са двата възлови момента, които ни накараха да
дадем това наше становище относно доклада и проекта за решение относно цените на
бизнес плана. Така може би да се помисли за създаване на възможност във ВиК
дружествата за закупуване на ел. енергия на преференциални цени, за да се запази прагът
на социална поносимост или да се въведат водни помощи. Това се коментира много,
много години, но нищо не се случва. От едно обществено обсъждане на следващо
обществено обсъждане си го казваме и до момента абсолютно нищо не се е случило, или
изобщо да се премахне социалната поносимост, тъй като ние не сме прецедент в сектора и
има дружества, които в бъдеще време ще дойдат тук и ще споделят същия този проблем,
че социалната поносимост е една голяма спирачка за развитие на даден регион, област или
както искате така го вземете. А и самият Национален статистически институт казва, че за
тази социална поносимост са ненадеждни данните, които ги дават. Те си го признават. Аз
Ви благодаря за отделеното време, за да Ви кажа нашите съображения. Благодаря Ви за
вниманието. Друго няма, ако има някакви въпроси ще вземем отношение с екипа ми.
Станислав Тодоров:
Благодаря! Колеги, от работната група или от Комисията, имате ли някакви
коментари по така направеното изявление? Няма. Благодаря, г-н Иванов! В такъв случай,
насрочвам следващото заседание за 19.05.2022 г., което ще бъде закрито и с това закривам
заседанието.
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 19.05.2022 г. за приемане на решение относно
заявление с вх. № В-17-28-13 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на
дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана, като ВиК оператор
за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-28-19 от
22.10.2021 г. и вх. № B-17-28-4 от 04.03.2022 г., и заявление с вх. № В-17-28-14 от
30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със
заявление с вх. № В-17-28-18 от 22.10.2021 г. и вх. № B-17-28-5 от 04.03.2022 г.
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Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № В-17-28-7/19.04.2022 г. до
„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
Д. Кочков

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ

.................................................
П. Трендафилова
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
РОСИЦА ТОТКОВА
Протоколирал:
И. Зашева - главен експерт
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