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ПРОТОКОЛ
№ 183
София, 12.07.2022 година
Днес, 12.07.2022 г. от 10:01 ч. се проведе открито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в състав „Водоснабдяване и
канализация“, ръководено от Димитър Кочков – член на Комисията.
На заседанието присъстваха членът на Комисията Пенка Трендафилова и главният
секретар Искра Стайкова (без право на глас).
На заседанието присъстваха С. Маринова – началник на отдел „Цени и бизнес
планове-водоснабдителни и канализационни услуги“ и експерти на КЕВР.
Заседанието беше излъчено в реално време чрез интернет страницата на
Комисията.
Председателстващият Д. Кочков откри заседанието и констатира, че не са налице
правни пречки за провеждането му.
Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 176 от 05.07.2022 г., т. 1, е осигурена и
възможност за дистанционно участие чрез платформата за комуникация Microsoft Teams.
Предвид това, Комисията за енергийно и водно регулиране е поканила като страна
по преписката лицата, представляващи „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца,
за присъствено или виртуално участие в откритото заседание чрез платформата за
комуникация Microsoft Teams.
„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца е уведомено за провеждане на
заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-33-16/06.07.2022 г.
Заявили участие в откритото заседание са:
 г-н Ангел Престойски – управител на „Водоснабдяване и канализация”
ООД, гр. Враца;
 г-жа Верка Димитрова – главен счетоводител на „Водоснабдяване и
канализация“ ООД, гр. Враца.
На откритото заседание беше разгледан доклад вх. № В-Дк-1055 от 30.06.2022 г.
относно заявление с вх. № В-17-33-16 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за
развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца като ВиК
оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-33София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10
тел.: (02) 988 87 30; факс: (02) 988 87 82
www.dker.bg, dker@dker.bg

[TLP-WHITE]
Ниво 0
1007 от 25.05.2022 г. и заявление с вх. № В-17-33-17 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и
одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със
заявление с вх. № В-17-33-1008 от 25.05.2022 г.
Докладът, изготвен от работна група по Заповед № З-В-19 от 09.09.2021 г.:
Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Силвия Маринова, Лолита Косева, Стефан Якимов,
Мая Кожухарова, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков., е приет с решение на
КЕВР на закрито заседание по т. 1 от Протокол № 176/05.07.2022 г. и публикуван на
интернет страницата на Комисията.
Димитър Кочков:
От страна на заявителя са заявили участие г-н Ангел Престойски – управител на
„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца и г-жа Верка Димитрова – главен
счетоводител. Имаме присъствено участие и давам думата на заявителя, за да изложи
становището си по отношение на доклада и проекта на решение. Заповядайте, г-н
Престойски!
Ангел Престойски – управител на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.
Враца:
Благодаря! Ще бъда максимално кратък. Първо, искам да подчертая, че тези година
бизнес плановете бяха направени в един по диалогичен режим, което се надяваме всички,
че сме създали един по-добър продукт, който ние да сме в състояние да изпълним в
следващите пет години. Те вече не са пет години. Относно цените - искам да кажа няколко
думи. Всички ние разбираме в тази зала, че цените, които са определени, не са съобразени
напълно с инфлационните процеси в страната. Имам предвид цената на полиетилена, на
горивата, на металите и разбира се – цената на електроенергията, ако ние бъдем лишени
от тази помощ, която досега ни се оказваше от държавата, тъй като само днес цената на
независимата борса е 721 лв. – много над това, което е определено в нашия бизнес план.
Разчитаме на гъвкавостта на Комисията и че евентуално, ако тези инфлационни процеси
се задълбочат, Вие ще реагирате своевременно и ние ще бъдем компенсирани, за да не
може да пострада изобщо изпълнението на бизнес плана. Другото, което искам да кажа е,
че е желателно в бъдеще, явно няма да сме ние които ще правим следващия бизнес план,
но е хубаво тези неща да свършват в рамките на предната година, за да може ние през
тази година да го изпълняваме този бизнес план, защото за всички е ясно, че ние няма как
да изпълним заложеното в него за първата година, след като реално приходи от новите
цени ние ще получим реално някъде към септември месец, ако разбира се Вие ги
одобрите.
Другата моя забележка. Надявам се на закрито заседание все пак да прецените дали
трябва да ни намалявате цената за пречистването на отпадъчните води, тъй като там са
значително скочили разходите на външни услуги, а тези модерни пречиствателни станции
не може да минат без такива външни услуги. Да не говорим вече за другите неща, които
вече казах, като инфлация, които се забелязват в някои стоки и материали. Надявам се, че
на това открито заседание Вие ще преосмислите Вашето решение. Приемаме бизнес
плана. Надяваме се, че ще го изпълним и ние ще спомогнем да се развива ВиК сектора и
да се развива в една правилна посока. Благодаря!
Димитър Кочков:
И аз благодаря, г-н Престойски! Комисията има думата за въпроси към заявителя.
Има ли такива въпроси? Няма такива въпроси. Давам думата на работната група да
сподели дали има нови факти и обстоятелства, или нещо, което има нужда да бъде
споделено на откритото заседание.
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Силвия Маринова – началник на отдел „Цени и бизнес плановеводоснабдителни и канализационни услуги“:
Няма настъпили нови факти и обстоятелства.
Димитър Кочков:
Благодаря, г-жо Маринова. Аз ще използвам правото си да отговоря на един от
въпросите на г-н Престойски. Да напомня, че имаме изготвена проектонаредба, която до
голяма степен се съобразява с изложените от него факти по отношение на динамичната
обстановка на развитие на икономиката в България, за да може по някакъв начин да бъдат
туширани по-голямата част от проблемите, които той изложи току-що. Щом няма други
становища, насрочвам дата за закрито заседание на 29.07.2022 г., с което закривам това
заседание.
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 29.07.2022 г. за приемане на решение относно
заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и
канализация” ООД, гр. Враца като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявление за
утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги.
Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № В-17-33-16/06.07.2022 г. до
„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(служебен ангажимент)

СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ

.................................................
П. Трендафилова
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
ИСКРА СТАЙКОВА
Протоколирал:
Н. Косев - главен експерт
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