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П Р О Т О К О Л 
 

София, 19.07.2017 г. 

 
от Обществено обсъждане на 

проект на решение относно 

 

 заявление с вх. № В-17-28-8 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана като ВиК 

оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-28-7 

от 05.07.2017 г., и заявление с вх. № В-17-28-9 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и 

одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-28-6 от 

05.07.2017 г. 

 

Днес, 19.07.2017 г. от 10:32 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 Ремзи Осман – за председател (съгласно 

Заповед № З-ОХ-72/13.07.2017 г.). 
 

На общественото обсъждане присъстваха членовете на Комисията Валентин 

Петков и Димитър Кочков, както 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-17-28-7/11.07.2017 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” – КТ „Подкрепа”, 

Българска асоциация по водите, Съюз 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” ООД, гр. Монтана, 

Областна администрация -Монтана. 

 

На общественото обсъждане присъстваха: 

 г-н Евгени Янев – заместник-председател на Национален браншов синдикат 

„Водоснабдител” – КНСБ; 

 г-н Огнян Димов – заместник – председател на Федерация „Строителство, 

индустрия и водоснабдаване” – КТ „Подкрепа”; 

 г-н Иван Иванов – председател на Българска асоциация по водите; 
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 г-жа Наташа Стоянова – главен счетоводител на „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр. Монтана; 

 г-жа Славейка Пягова – началник отдел в „Водоснабдяване и канализация” 

ООД, гр. Монтана; 

 г-жа Галина Григорова – главен експерт в Асоциация по водите – Монтана.  

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на 

Република България, Съюз на В и К операторите в Република България, Конфедерация на 

работодателите и индустриалците в България, Българска търговско-промишлена палата, 

Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска 

национална асоциация Активни потребители, Комисия за защита на потребителите и 

Гражданско движение „ДНЕС“ не изпращат свои представители. 

 

Р. Осман откри общественото обсъждане и даде думата за изказвания. 
 

 

Е. Янев – заместник-председател на Национален браншови синдикат 

„Водоснабдител” - КНСБ: 

 Това, което изказах като съмнения и аргументи за доходите по отношение на 

заложените данни в бизнес плана на „ВиК” ООД, гр. Перник с още по-голяма сила важи за 

„ВиК” ООД, гр. Монтана. По данните, които са дадени, те няма да стигнат и 800 лв. през 

2021 г. Освен, че ще направим още един квартал във Валенсия или някъде другаде по 

света… Тук ще подкрепя изцяло, мисля, че това е закононарушение, което се прави в 

момента… Главният счетоводител на дружеството заяви ясно, че спазвайки указанията на 

КЕВР няма да може да бъде достигната минималната работна заплата. Аз не знам какъв 

аргумент повече искате. Ако някой не е разбрал, минималната работна заплата в България 

е закон. Приема се с постановление на Министерски съвет. Вие сте дали указание, 

съгласно което те няма да го изпълнят и отсега се знае за следващите пет години, че няма 

да го изпълнят. Какъв по-голям аргумент трябва да кажа? Знаем много добре каква е 

демографията и какви са възможностите в Монтана. Там не са вдигани заплатите от 2012 

г. Цената не е променяна и аз много внимателно чух какво казахте. Квалифицираните 

работници ще се приближат до ниско квалифицираните. С две думи: няма да има 

специалисти на работа във „ВиК’ ООД, гр. Монтана след пет години. Просто никой няма 

да се съгласи. Да отбележа, че тази година има нулев прием за редица специалности във 

висшите учебни заведения, т.е. не само няма да има кандидати, но няма и откъде да 

дойдат. Това е основно заради тенденцията в доходите, която се очертава. Това става 

национална политика. Аз признавам, че е важен интересът на потребителите, но и на 

работещите не е по-малко важен. Трябва да има баланс. Тук аз не виждам баланс. Най-

висок ръст има за първата година, при положение, че ще бъдат одобрени цени, които ще 

влязат в сила от септември… Не знам как ще стане и това. Не мисля, че тук някой може да 

ме убеди, че ще се случи. Как ще стане 17%? 

 

О. Димов – заместник – председател на Федерация „Строителство, индустрия, 

водоснабдяване” – КТ „Подкрепа”: 

 Ние преди време си говорихме, че квалифициран персонал, имам предвид не 

управленския, а изпълнителския персонал, все повече и повече липсва в предприятията. В 

бизнес плана никъде не видях заложени пари за квалификация и преквалификация на 

персонала. Ясно е, че това е свързано с финансите на дружеството. Ние във Федерацията 

имаме един център за професионално обучение и знам колко струва обучението на един 

работник, на един изпълнителски кадър и то на средно ниво. Не виждам никъде в бизнес 

плана заделени такива пари за квалификация на персонала. В близките три-четири години 

това ще се окаже нещо много сериозно и мисля, че трябва да се наблегне на този проблем, 

за да го решаваме отсега, а не да търсим после работници от други страни.  
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И. Иванов – Българска асоциация по водите: 

Аз ще повторя думите си, че за мен и за Българска асоциация по водите е 

задоволително, че отиваме към приемането на още един от бизнес плановете на ВиК 

операторите. Оставам с притеснението дали ще бъдат изпълнени неговите параметри. 

Оставам и с притеснението дали положителното становище на ръководството на ВиК 

оператора не се дава под угрозата, че ако продължат да настояват за по-различни 

параметри в бизнес плана и по-изпълними параметри, няма да се забави отново решението 

на КЕВР и те ще останат с цената от 2012 г., защото през този период не са имали 

индексация на цените на ВиК услугите, които предоставят. Мисля, че непременно трябва 

в решенията и докладите на Комисията да се отразяват причините за това забавяне при 

приемане на бизнес плана и да се дават някакви идеи или решения за това как то ще бъде 

наваксано. Иначе разглеждаме просто едни документи, които няма да бъдат изпълними, 

което не е целта на задачата.  

 

Р. Осман: 

Към работната група се обръщам, ако иска да вземе отношение. Заповядайте г-н 

Касчиев. 

 

И. Касчиев: 

Само бих искал да обърна внимание специално за „ВиК” ООД, гр. Монтана, че 

бизнес планът им е съгласуван от Асоциацията на 26.05.2017 г. Комисията нямаше как да 

тръгне да стартира процедура по приемане на бизнес плана преди това решение. Нека да 

се отчитат всички външни фактори, когато се отправят критики за забавяне.  

 

Р. Осман: 

Уважаеми колеги, Вие искате ли да се включите? Преди да закрия заседанието, не 

бих искал да направя коментар, а повече като информация. Г-н Иван Иванов е свидетел, 

че въпросът, който беше повдигнат от синдикатите и от КНСБ във връзка с това, че има 

нулев прием в един от университетите, проблемът с кадрите, заплащането… На добра 

воля имаше едно протоколно заседание дали КЕВР може да бъде полезен, въпреки, че е 

извън правомощията на КЕВР да въздейства на един факултет да има студенти или да 

няма студенти. Виждаме, че има един голям проблем в цялата страна. Аз съм юрист, но 

работя в областта на ВиК сектора от двадесетина година в частта при писането на 

законодателството и наредбите. Виждаме, че не само във ВиК сектора, но и в другите 

сектори има тотално напускане и някои сектори емигрират. За съжаление има и негативни 

страни от положителната интеграция, която имаме към Европейския съюз. Дали могат да 

бъдат вдигнати заплатите, или не, дали са били законни, или не? Г-н Касчиев не направи 

коментар, но Указанията в никакъв случай не противоречат на законодателството. Те са 

заложени в него. Ние не определяме заплатите с указания. Работната група не определя с 

указания заплатите. Аз разбирам, че заплащането е ниско, ако питаме полицаите. И на 

учителите заплащането е ниско. Ако питаме българските парламентаристи, те също ще 

кажат, че техните заплати са ниски. Този проблем го има. Така е. Ще бъдем полезни, ако 

можем, но в никакъв случай нашето решение не може да бъде в нарушение на нещо друго. 

Съответното ВиК само си преценява. Големият въпрос е, че един оператор обслужва 

определен брой население. Служителите, които са във ВиК операторите са същия брой, 

когато област Перник и област Монтана имаха най-малко още 50 000 жители. Днес има 

намаление с около 50 000 – 60 000 жители на всички области. Това е голям проблем. В 

същия момент ВиК дружествата са принудени да поддържат ВиК мрежите, даже и десет 

човека да живеят в едно село. И това е проблем, особено за тези, които имат пресечена 

местност. Представете си 20 километра в планински региони и за да отиде ВиК 

операторът в това населено място пътува два часа, за да обслужи тези 20 човека. Имаше и 

такива ВиК. Сигурно трябва да се вземе много сериозно предвид дължината на ВиК 
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мрежите. Това са въпроси, които заедно ще обсъждаме тепърва, за да видим какво може да 

се направи. Тук приключвам.  Това не го приемайте като коментар, а като информация. 

Преди да закрия заседанието, насрочвам закрито заседание на 09.08.2017 г. от 10:00 часа.  

 

След като установи, че няма други изказвания, Р. Осман благодари още веднъж на 

присъстващите и закри в 10:40 ч. общественото обсъждане, като напомни за 14-дневния 

срок, в който могат да се представят в Комисията предложения по разглеждания проект на 

решене. 

На 09.08.2017 г. ще се проведе закритото заседание за приемане на решения 

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

канализация” ООД, гр. Монтана като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., утвърждаване 

и одобряване на цени на ВиК услуги. 

 

 
 

Приложение:  

1. Писмо на КЕВР с изх. № В-17-28-7/11.07.2017 г. 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

................................................      РЕМЗИ ОСМАН 

(В. Петков)     (съгласно Заповед № З-ОХ-72/13.07.2017 г.). 

 

………………………………. 

 (Д. Кочков) 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР  

Р. ТОТКОВА 
 

 

 

 

Протоколирал:  

 

Недко Косев – главен експерт 

 

 

 

 

 


