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П Р О Т О К О Л 
 

София, 28.03.2017 г. 

 
от Обществено обсъждане на 

проект на решение относно 

 

одобряване на бизнес плана на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Смолян и 

утвърждаване и одобряване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на 

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Смолян 

 

 Днес, 28.03.2017 г. от 10:14 ч. в сградата на Комисията за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) се проведе обществено обсъждане на Комисията,  в състав 

„Водоснабдяване и канализация“, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов. 
 

На общественото обсъждане присъстваха членовете на Комисията Светла 

Тодорова, Ремзи Осман, Валентин Петков и Димитър Кочков, и главният секретар Росица 

Тоткова (без право на глас).  

 

На общественото обсъждане присъстваха И. Касчиев – началник на отдел „Ценово 

регулиране и бизнес планове - водоснабдителни и канализационни услуги“ и експерти от 

КЕВР. 

 

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-20-10/13.03.2017 г. като заинтересовани лица бяха 

поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман 

на Република България, Национален браншов синдикат “Водоснабдител” - КНСБ, 

Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа, Българска 

асоциация по водите, Съюза на В и К операторите в Република България, 

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на 

индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, 

Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска 

национална асоциация Активни потребители, Комисия за защита на потребителите, 

Гражданско движение „ДНЕС“, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. 

Смолян, Областна администрация Смолян и Община Смолян. 

На общественото обсъждане присъстваха: 

 г-н Красимир Богоев – заместник-председател на Национален браншов 

синдикат “Водоснабдител” – КНСБ; 

 г-н Иван Иванов – председател на Българска асоциация по водите; 

 г-н Мариян Николов – управител на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, 

гр. Смолян; 

 г-жа Севда Хаджиева – главен счетоводител на „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД, гр. Смолян; 

 г-н Николай Сираков – началник ПТО във „Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД, гр. Смолян. 
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 г-жа Люба Пеева – главен секретар на Асоциация по ВиК, гр. Смолян и 

юрисконсулт в Областна администрация Смолян. 

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на 

Република България, Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа,  

Съюза на В и К операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и 

индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска 

търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите 

в България, Българска национална асоциация Активни потребители, Комисия за защита на 

потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“ и Община Смолян не изпращат свои 

представители. 

 

 Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Общественото обсъждане е посветено на проекта на решение относно заявление за 

одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД, гр. Смолян като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., както и заявление за 

утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. И в двата случая заявленията са 

допълвани или променяни в хода на обсъжданията с работната група на Комисията. 

Работна група, изготвила проекта на решение, е в състав: Ивайло Касчиев, Елена 

Маринова, Хриси Йорданова, Румяна Костова, Лолита Косева, Ани Гюрова, Христина 

Ангелова, Силвия Маринова, Ралица Агопян, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко 

Ненков, Силвия Иванова. 

По време на предшестващото открито заседание ние чухме становището на 

заявителя, а именно дружеството „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян. 

 

 

Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри общественото обсъждане и даде 

думата за изказвания. 
 

 

К. Богоев – заместник-председател на Национален браншов синдикат 

“Водоснабдител” – КНСБ: 

 Няма как да не отбележа, че във „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. 

Смолян има един много добър социален диалог. Има един много добър колективен трудов 

договор, който се изпълнява, и това е благодарение на екипа, който създаде г-н Николов. 

Успя да мотивира хората и мисля, че там нещата се получават и затова може би са избрани 

като пилотен проект за ВиК. Аз подкрепям тяхното становище. Подкрепям и решението 

на Комисията в частта за цените на водата, за да може да се осъществи най-накрая тази 

смяна на съоръжения и тръби за повишаване на качеството на услугата. 

Имам един въпрос, една много сериозна забележка към Комисията в частта работни 

заплати. Да, Вие в частта работни заплати за първата година давате един добър ръст на 

работната заплата, обаче следващите години през бизнес плана ръстът е много малък - 2%, 

3%, 4%. По този начин ще успеем ли да догоним ръста на средната работна заплата за 

страната? Прогнозира се и минималната работна заплата ще расте. Да не се окаже, че 

работещите във ВиК са почти на ръба? Има време през годините, следващата година може 

би ще го уточним. 

Исканата цена е далеч под социалната поносимост. Мисля, че няма да има проблем 

с потребителите в това отношение. 

Няколко въпроса към работната група относно другите ВиК дружества. Защо се 

забавят толкова нещата? 

 

 Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Това е извън обсъждането. След това ще попитате, ако искате, работната група, но 

нека общественото обсъждане да бъде посветено на решението за „Водоснабдяване и 
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канализация” ЕООД, гр. Смолян. 

 

К. Богоев – заместник-председател на Национален браншов синдикат 

“Водоснабдител” – КНСБ: 

Същото се отнася и за „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян, защото 

три месеца забавяне, април краят, най-рано цените от 01 май. Приходи за дружеството ще 

има най-рано юни месец. Ще търпят ли санкции, ако не изпълнят бизнес плана в частта 

инвестиции? Кой ще понесе отговорността? Това са въпросите.  

 

 И. Иванов – председател на Българска асоциация по водите: 

Аз от името на Българска асоциация по водите съм тук, за да подкрепя исканото 

увеличение и бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян. 

Запознахме се с доклада и проекторешението. Смятам, че е изпълнена доста голяма по 

обем работа. Знам, че в работата са участвали и консултанти към Световната банка. Като 

цяло смятам, че докладът наистина е добър. Показва за какво ще бъдат изразходвани 

средствата, които идват въз основа на увеличението на цените. Подкрепяме доклада и 

проекторешението. Подкрепяме и коментара на нашите партньори от синдикатите. Знаете, 

нашата принципна позиция е не само „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян, 

но и навсякъде в страната трябва да се гони по-голямо увеличение на работните заплати, 

защото нашият отрасъл страда от липса на кадри, които да изпълняват важните функции и 

да управляват сложните съоръжения, които се построяват с инвестициите, които се 

правят. Трябва да получим отговор на този въпрос. Каква ще е компенсацията, след като 

има закъснение в приемането на цените и респективно „Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД, гр. Смолян няма да може да изпълни таз годишната си инвестиционна и въобще 

програма за постигане на нивата на услугите, защото по-късно започва да го изпълнява? 

 

Л. Пеева – главен секретар на Асоциация по ВиК, гр. Смолян и юрисконсулт в 

Областна администрация Смолян: 

Тъй като при нас течаха дълги разговори, коментари имаше между членовете на 

Асоциацията относно тези цени, естествено в началото имаше и недоволство от страна на 

членовете относно цените, сега обаче е постигнато едно взаимно съгласие и разбиране. 

Като цяло Асоциацията на свое събрание одобри предложения и бизнес план на 

дружеството, и цените. Съгласувал ги е с решение. Подкрепяме становището на ВиК 

дружеството. Това е, което мога да изразя. Съответно доклада на Комисията е разгледан и 

е одобрен. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Сега се обръщам към работната група. Бяха зададени въпроса в две насоки. Едното 

беше свързано с нивото на работната заплата. Второ, това че е изминал период повече от 3 

месеца, в който бизнес планът е разглеждан, за да стигне до сегашното заседание. Г-н 

Касчиев, моля отговорете на въпросите. 

   

И. Касчиев: 

Окончателният изменен бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. 

Смолян беше внесен в Комисията в края на м. януари. За съжаление дълго време отне 

дружеството да обоснове всички прогнози, които беше направило. В първоначалния 

вариант на бизнес плана, ще припомня, че не беше включен проект, който те ще 

съфинансират по програма ОПОС, което наложи бизнес планът да бъде допълван и 

изменян. Работната група достатъчно бързо изготви доклад по този бизнес план, който 

беше входиран в деловодството, и процедурата по него тръгна. 

Аз бих искал да направя едно уточнение за зададените въпроси за останалите ВиК 

оператори, тъй като това наистина.. 
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 Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Не, не би трябвало сега да се коментира. 

 

И. Касчиев: 

Добре. А по отношение на работните заплати, ние извършихме един сериозен 

сравнителен анализ. Проведохме дискусия с ВиК оператора относно едно приемливо 

увеличение на средствата за възнаграждения, което беше свързано и с оценка на броя 

служители на еквивалент на пълна заетост, които дружеството планира да има през 

периода на бизнес плана. Така че считам, че и двете страни са удовлетворени по този 

параметър. 

 

 Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря, г-н Касчиев. Колеги, от Ваша страна? Няма въпроси. Вие, като заявител, 

имате ли нещо да добавите към това, което беше казано? Не. 

Действително, пред мен е материалът. Бизнес планът в този окончателен вид е 

внесен на 25.01.2017 г. Не е от преди шест месеца. Вярно е, че първоначално на 18.07.2016 

г. първият вариант е входиран в Комисията, но след това е имало кореспонденция, за да 

може да се изчисти. Мисля, че Вие го разбирате добре това. 

 

След като установи, че няма други изказвания, доц. д-р Иван Н. Иванов благодари 

още веднъж на присъстващите и закри в 10:30 ч. общественото обсъждане, като напомни 

за 14-дневния срок, в който могат да се представят в Комисията предложения по 

разглеждания проект на решене. 

На 26.04.2017 г. ще се проведе закритото заседание за приемане на решения 

относно одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД, гр. Смолян като ВиК оператор за периода 2017-2021  г. и 

утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. 

. 

 
 

Приложение:  

1. Писмо на КЕВР с изх. № В-17-20-10/13.03.2017 г.  
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

       

.................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 (С. Тодорова) 

 

................................................. 

  (Р. Осман) 

 

................................................. 

  (В. Петков) 

 

................................................. 

  (Д. Кочков) 

       ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

   

          Р. ТОТКОВА 


