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________________________________________________________________ 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 
 

София, 13.04.2016 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

на проект на решение относно внесено заявление за утвърждаване на цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване, канализация и 

строителство” ЕООД, гр. Пещера 

 

 Днес, 13.04.2016 г. от 13:05 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 Валентин 

Петков, 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-12-00-121/07.04.2016 г. като заинтересовани лица бяха 

поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман 

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

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Българска 

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

на потребителите в България, Федерация „Строителство, индустрия и 

водоснабдяване“ – „ПОДКРЕПА“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско 

движение „ДНЕС“, община Пещера.  

 

На общественото обсъждане присъстваха: 

 г-жа Треперушка Младенова – председател на Национален браншов синдикат 

„Водоснабдител”- КНСБ; 

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

 г-н Ганчо Тенев – председател на  Съюз на В и К операторите в Република 

България; 

 г-н Иоанис Партениотис – председател на Федерация (Строителство, индустрия 

и водоснабдяване) – ПОДКРЕПА; 

 г-н Георги Христов – Гражданско движение „ДНЕС“; 

 г-н Звезделин Вукев  – главен инженер на „Водоснабдяване, канализация и 

строителство” ЕООД, гр. Пещера; 

 г-жа Катерина Маринова – главен счетоводител на „Водоснабдяване, 

канализация и строителство” ЕООД, гр. Пещера; 

 г-н Николай Зайчев – кмет на община Пещера. 
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Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на 

Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, 

Федерация на потребителите в България и Комисия за защита на потребителите не 

изпращат свои представители. 

 

Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масова 

информация. 
 

На интернет страницата на Комисията са публикувани доклад и проект на решение 

относно внесено заявление с вх. № В-17-07-9/05.11.2015 г., коригирано и изменено с вх. № 

В-17-07-3/23.02.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги на „Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, гр. 

Пещера. 

 

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

думата за изказвания. 

 

 Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Относно участниците в днешното обществено обсъждане ще съобщя, че голяма 

част от тях изказаха своите забележки или препоръки в общо изказване, което беше 

направено по време на първото обществено обсъждане. Независимо от това, ако някой 

желае да вземе думата, веднага ще я получи.  
 

 И. Иванов – председател на Българска асоциация по водите: 

 Аз чух аргументите на г-н Вукев и мисля, че те са доста аргументирани, доста 

сериозни. Смятам, че неговото становище трябва да бъде взето под внимание. Българска 

асоциация по водите ще изпрати специално становище в подкрепа на казаното от г-н 

Вукев. 

 

 Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря, г-н Иванов. Вие изразявате становището на цялата Българска асоциация 

по водите и такова писмено становище ще бъде внесеното. Други желаещи да вземат 

думата?  

 

Н. Зайчев – кмет на община Пещера: 
Работната група е хвърлила голям труд, за да се случат нещата, за което им 

благодаря. Тук се представям в качеството си на кмет на общината и подкрепям това, 

което се иска като цена от г-н Вукев и В и К дружеството с допълнението, което е 

направено, защото наистина не са взети под внимание важното и същественото. Това е 

именно цената на тока. Независимо, че е противоречиво кмет да защитава В и К 

дружество, на всичкото отгоре знаете, че то е общинско, трябва да бъдем реалисти, че в 

предния програмен период бяха вложени европейски средства и няма как да минем без 

повишението на тази цена за сметка на пречистване и всички останали цени. Аз 

подкрепям това, което е внесено от В и К дружеството.   

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 
Благодаря, че взимате думата и участвате в разискванията. Да, действително е 

противоречиво дотолкова, доколкото представителят на изпълнителната власт в град 

Пещера защитава признаване на разходи, които по неизбежност, ако бъдат признати, 

водят до увеличаване цената на водата за потребителите във вашия град. Все пак ще 

отбележа, че работната група изключително внимателно отчете ценовото предложение на 

„Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, гр. Пещера и като процент на 

увеличаване за Пещера то е сравнително най-голямо от трите дружества. Ние се стремим 

да отчитаме и интереса на потребителите, защото само тогава можем да кажем, че 



 3 

наистина защитаваме обществения интерес. Ние не сме организация на потребителите, 

нито на В и К операторите. Аз благодаря за изказването. При всички положения, ще  се 

произнесем и предложението ще бъде внимателно разгледано.  

 

И. Касчиев: 

Искам да направя два коментара по тази процедура. Първо коментар по изказване 

на г-н Партениотис от общественото обсъждане за „Софийска вода“ АД. Той коментира и 

ценовото предложение на „Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, гр. 

Пещера и попита защо работната група е намалила разходите за заплати. Работната група 

не е намалила разходите за заплати. Дружеството предлага осем броя персонал и предлага 

заплатите, които работната група приема. Отделно от това, дружеството предлага още 

четири броя персонал от преразпределение. Техните заплати са включени в действащата 

цена за друга услуга. Тъй като тази цена не се променя, ние предлагаме да не бъдат 

повторно дублирани в цената за пречистване. Тук смятам, че сме коректни. По отношение 

цената на разхода за електрическа енергия. Няма как да признаем разход за електрическа 

енергия на цена от доставчик на последна инстанция. В тази връзка ние използвахме 

някои данни и една средна цена. Във вашето предложение сте направили един анализ, 

доколкото виждам, по типове дружества. Ние ще го прегледаме и разбира се, че ще се 

съобразим, но все пак В и К операторът трябваше да е в процедура за избор на доставчик 

от свободния пазар. Ние няма как да знаем каква цена ще достигнете, тъй като още нямате 

договор. Така или иначе, ще използваме някаква средна цена. Ще се запознаем с вашия 

анализ и може да коригираме цената, която сме използвали като разход.  

 

Катерина Маринова – главен счетоводител на „Водоснабдяване, канализация 

и строителство” ЕООД, гр. Пещера: 

Само да уточня, че обектите, които се стопанисват от „Водоснабдяване, 

канализация и строителство” ЕООД, гр. Пещера в момента имат сключен договор с „ЕВН“ 

ЕАД. Цената, която ни е определена с обществената поръчка е 77 ст. на кВтч или 77 лв. на 

МВтч. Другото е, че нямаше как да направим обществена поръчка за пречиствателните 

станции, тъй като в момента партидите се водят на община Пещера. „Водоснабдяване, 

канализация и строителство” ЕООД, гр. Пещера няма как да кандидатства и да получи 

цена. Затова цената в момента е на това положение.  

 

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

още веднъж на присъстващите и закри в 13:10 ч. общественото обсъждане, като напомни 

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

решение относно внесено заявление за утвърждаване на цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги на „Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, гр. 

Пещера. 

Закритото заседание за приемане на решение ще се проведе на 28.04.2016 г. 
 

Приложение:  

1. Писмо на КЕВР с изх. В-17-07-9/05.11.2015 г. 

2. Пълномощно на Звезделин Вълко Вукев от Стефан Иванов Иванчев – управител на 

„Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, гр. Пещера. 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

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

 (В. Петков)                                                                  

 

                                                                                       ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

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

 (Д. Кочков) 

         Р. ТОТКОВА 


