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ДО

Г-ЖА ЛИЛЯНА ПАВЛОВА
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Г-ЖА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ

Относно:  Извънредно  заседание  на  Общото  събрание  на  Асоциация  по  В  и  К  на
обособената територия, обслужвана от „В и К – Шумен“ ООД, гр. Шумен, насрочено за
10.08.2016     г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПАВЛОВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВАСИЛЕВА,

Съгласно разпоредбите  на  Закона  за  регулиране  на  водоснабдителните  и
канализационните  услуги,  чл.  27,  ал.  3  от  Наредбата  за  регулиране  на  качеството  на
водоснабдителните и канализационните услуги  и т.  10.2 от „Указания за прилагане на
наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационни услуги за
регулаторния  период  2017-2021  г.“  на  КЕВР,  с  писмо,  изх.  №  1790/30.06.2016  г.
(вх. № 04-11-1/60 от 04.07.2016 г.), Управителят на „В и К – Шумен“ ООД, гр. Шумен,
е изпратил за съгласуване „Бизнес план за развитие на дейността на „В и К – Шумен“
ООД гр. Шумен, за регулаторен период 2017-2021 г.“ (Бизнес план 2017-2021 г.). В тази
връзка, на  10.08.2016  г.  ще  се  проведе  извънредно  заседание  на  Общото  събрание  на
Асоциация по ВиК – Шумен (покана,  изх.  № 04-11-1/61 от 05.07.2016 г.),  за  което от
Министъра  на  регионалното  развитие  и  благоустройството  и  Министъра  на  околната
среда  и  водите  е  поискан  мандат  за  представителство  в  заседанието  (с  писмо,
изх.  №  04-11-1/64  от  19.07.2016  г.).  В  така  представения  Бизнес  план  2017-2021  г.  е
предвидено значително повишаване на цената на водата с 24 %, а именно от 2.64 лв./куб.м
в периода до края на 2016 г. на 3.28 лв./куб.м от началото на 2017 г. (цените са с ДДС),
като от Приложение № 4 към плана е видно, че повишаването на цената е тенденция,
която  продължава  през  целия  регулаторен  период  до  края  на  2021  г.  Предходното
предизвика  голямо  социално  напрежение  сред  населението  на  област  Шумен,  като
гражданите масово изразиха своето недоволство по местните електронни форуми. Пряк
политически  израз  на  недоволството  от  високата  цена  на  питейната  вода  е
разпространеното от пресцентъра на ПП ГЕРБ – гр. Шумен, становище на областното и
общинското  ръководство  на  партията,  както  и  на  нейните  общински  съветници  в



Общински съвет Шумен, които са най-голямата политическа група в съвета. След обстоен
прочит на  Бизнес  план  2017-2021  г.  прави впечатление  голямото  и  необосновано
завишаване  през  2017  г.  на  разходите  за  възнаграждения,  социалните  разходи  и
разходите за електрическа енергия (част от графа „Разходи за материали“) на В и К
оператора,  които  са  част  от  компонентите  за  определяне  на  цената  на  водата  и
оказват  отражение  върху  нея.  Проверка  по  отношение  на  сочените  завишени
параметри на Бизнес план 2017-2021 г., може да бъде направена в:

– таблица по т. 5.7. от Раздел II на Бизнес план 2017-2021 г.;
– таблица по т. 5.8. от Раздел II на Бизнес план 2017-2021 г.;
–  Справка  №  12  „Годишни  разходи“,  ведно  с  допълнението  към  нея

Таблица № 12.1. „Разходи – увеличение и намаление“ (Приложение № 3 към Бизнес
план 2017-2021 г.);

– Справка № 13 „Анализ на социалната поносимост на предлаганите цени на
„Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД“ (Приложение № 4 към Бизнес план
2017-2021 г.); и 

– Справка № 14 „Прогнозен отчет за приходите и разходите на „Водоснабдяване
и канализация – Шумен“ ООД“ (Приложение № 5 към Бизнес план 2017-2021 г.).

С оглед на гореизложеното, в случай че приемете безпокойството ни във връзка
с Бизнес план 2017-2021 г. за основателно, моля същото да бъде взето предвид при
определяне  на  позицията  на  Държавата  и  предоставяне  на  мандат  на  Областен
управител  на  област  Шумен  в  качеството  му  на  неин  представител  в  Общото
събрание на Асоциация по  В и К – Шумен.

Копие на цитираните таблици и справки са изпратени на електронен носител (CD) с
писмо, изх. № 04-11-1/64 от 19.07.2016 г. и са публикувани и на интернет страницата на
Областна  администрация  –  гр.  Шумен,  бутон  „Асоциация  по  ВиК  –  Шумен“,  раздел
„Дейност“, подраздел „Покани, материали и кореспонденция“.

С уважение,

ДОНКА ИВАНОВА            (П) съгл. ЗЗЛД
Областен управител и Председател на Асоциацията по В и К 
на обособената територия, 
обслужвана от „В и К – Шумен“ ООД

Административен адрес на асоциацията:
9700 Шумен, бул.”Славянски” № 30

тел.: +359 54 869 985, факс: + 359 54 863 562
www.oblastshumen.government.bg


