ПРОТОКОЛ
№ 214
София, 05.12.2019 година

Днес, 05.12.2019 г. от 10:02 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 Светла Тодорова, Ремзи
Осман, 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. Димова – 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.
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, ГР. МОНТАНА е уведомено
за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-28-11/27.11.2019 г. и
изпраща свои представители.
На заседанието се явиха:
 г-н Валери Иванов – управител на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр.
Монтана;
 г-жа Наташа Стоянова – ръководител „Финанси“ на „Водоснабдяване и
Канализация“ ООД, гр. Монтана.
На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № В-Дк-237 от 06.11.2019 г. и
проект на решение относно заявление с вх. № В-17-28-11 от 22.10.2019 г. на
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана за преразглеждане на одобрена цена
на водоснабдителна услуга за „доставяне на вода на друг ВиК оператор – ВС Враца“.
Докладът, изготвен от работна група в състав: Ивайло Касчиев, Елена Маринова,
Силвия Димова, Василена Иванова, Хриси Йорданова, Румяна Костова, Лолита Косева,
Ани Гюрова, Силвия Маринова, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков, е приет
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 1 от Протокол № 205/27.11.2019 г. и
публикуван на интернет страницата на Комисията.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
В съответствие с процедурата, докладът и проектът на решение бяха изпратени на
„Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана. От страна на дружеството, тук, за
участие са: г-н Валери Иванов – управител на дружеството и г-жа Наташа Стоянова –
ръководител финанси към дружеството. Уважаеми колеги, кой от вас ще вземе думата?
Заповядайте, г-н Иванов. Имате думата да изразите становището на „Водоснабдяване и
Канализация“ ООД, гр. Монтана, по отношение на представените Ви документи.
Г-н Валери Иванов – управител на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр.
Монтана:
Благодаря, г-н Председател. Да, запознахме се подробно и обстойно с доклада и
проекта за решение на работната група, изготвен в Комисията за енергийно и водно
регулиране. Искам да благодаря на Комисията за активното и професионалното
отношение към възникналата ситуация, за която в момента сме тук. В доклада съвсем
коректно и подробно е изложена цялата хронология, която започна от лятото на 2018 г.
до настоящия момент. С всички писма, кореспонденции от страна на ВиК оператора,
всички препоръки, всички извънредни проверки, планови проверки, изобщо цялата
хронология доста коректно и точно, и човек, който дори не е запознат, да прочете
доклада и проекта за решение, ще влезе в час за какво става въпрос. Първо, искам да
изразя мнението, че заявлението за цена към друг ВиК оператор е аргументирано на
базата на чл. 19 от Закона за регулиране цените на водоснабдителните и
канализационните услуги. Тъй като на работната среща, която беше преди две седмици.
Ние на дълго разговаряхме на тази тема. Аз ще го зачета, защото това може би за пръв
път се случва, а можи би е прецедент. Ние през 2018 г., когато изпратихме първото
писмо до КЕВР, то не беше заявление за цена, а беше просто каква практика да направим
в такава ситуация, в която никога не сме изпадали. А членът гласи:
Процедура за преразглеждане на цените се открива от комисията служебно или
по искане на В и К оператора, когато възникне непредвидено или непредотвратимо
събитие от извънреден характер, което съществено променя приходите и
икономически обоснованите разходи на В и К оператора.
Тази ситуация настъпи във ВиК-Монтана. Изчакахме умишлено един по-дълъг
период, тъй като цената и решението за цена, и одобрен бизнес план на ВиК – Монтана е
от 01.09.2017 г., изчакахме да не би тази ситуация с оператор ВиК – Враца да е
моментна. Цяло четвърто тримесечие на 2017 г., първо полугодие на 2018 г., искахме
една цяла календарна година да затворим, затова тогава предприехме действията, тъй
като за цитирания период, нищо не се получи по-различно от това, което беше четвърто
тримесечие на 2017 г., драстично намаляване на водните количества. Заявлението за
цена, която сме внесли в КЕВР, също е аргументирано и във връзка с чл. 31, ал. 2, и чл.
32, ал. 1 от Наредбата за регулиране цените на водоснабдителните и канализационните
услуги. Двата показателя, тъй като в чл. 31, ал . 1, процедурата по преразглеждане на
цените по този раздел се открива при следните условия:
Възникване на непредвидено или непредотвратимо събитие или събития от
извънреден характер.
Коректно в доклада на работната група е отчетено, че както аз, като управител на
ВиК-Монтана, така предполагам и колегата, управител на ВиК-Враца, не е могъл да
предвиди намаляване населението и в двете области. Не е тайна за Монтана и Враца.
Водните количества, че ще бъдат намалени за този период, на базата на водния цикъл,
който се извърши във Враца. Тези две условия покриват, това което е разписано в чл. 31,
ал. 1. Но заявлението ние го даваме на базата, на чл. 32, ал. 1, което казва …
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Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Ние го познаваме, няма нужда.
Г-н Валери Иванов – управител на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр.
Монтана:
Казвам го, защото може да има хора, които …
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
В общественото обсъждане ще бъде участието и на други участници. Нас ни
интересува отношението към доклада и проекта на решение.
Г-н Валери Иванов – управител на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр.
Монтана:
Въпросът е, че в момента около 6% от приходите, които в дружеството трябва да
постъпват от оператор ВиК-Враца, не постъпват, а в члена е дадено над 2%, заради това
сме се самосезирали и сме дали заявление за цена.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
В заключение, приемате ли доклада и проекта на решение, така както са Ви
представени от работната група на КЕВР?
Г-н Валери Иванов – управител на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр.
Монтана:
Аз с това започнах. Благодаря на работната група, благодаря на Комисията, че
коректно всичко е показано и дадено.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Останалото може би в хода на дискусията ще го използвате. Сега се обръщам към
работната група, г-н Касчиев, има ли нови данни, факти и обстоятелства, които налагат
промени в документите, които е изготвила Комисията?
Г-н Ивайло Касчиев:
Не, няма за момента.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Няма такива. Колеги, имате ли Вие въпроси или изказвания към ВиК-Монтана?
Няма. Преди да закрия първото заседание, искам да обявя нещо, което ще повторя и на
общественото обсъждане, че закритото заседание на Комисията, на което ще бъде прието
решение, ще се проведе на 20.12.2019 г. След това Вие ще бъдете своевременно, по
утвърдения процесуален ред, уведомени за решението на Комисията. Благодаря Ви,
закривам първото 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 20.12.2019 г. от 10:00 часа за вземане на решение
относно заявление с вх. № В-17-28-11 от 22.10.2019 г. на „Водоснабдяване и канализация“
ООД, гр. Монтана за преразглеждане на одобрена цена на водоснабдителна услуга за
„доставяне на вода на друг ВиК оператор – ВС Враца“.
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Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № В-17-28-11/27.11.2019 г. до
„Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Р. Осман)
.................................................
((Д. Кочков)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

Протоколирал:
(И. Зашева - главен експерт)
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