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П Р О Т О К О Л 
 

София, 09.08.2022 г. 

 

от Обществено обсъждане 

 

на проект на решение относно заявление с вх. № В-17-54-4 от 01.07.2021 г. за 

одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване“ ЕООД, 

гр. Брезник като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със 

заявление с вх. № В-17-54-1002 от 16.06.2022 г., и заявление с вх. № В-17-54-5 от 

28.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и 

канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-54-1003 от 16.06.2022 

г.   

Днес, 09.08.2022 г. от 11:40 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 Димитър Кочков – член на 

Комисията. 

 

 На общественото обсъждане присъства членът на Комисията Пенка 

Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

 

На общественото обсъждане присъстваха И. Касчиев – главен директор на 

главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“, С. Маринова – 

началник на отдел „Цени и бизнес планове-водоснабдителни и канализационни услуги“ 

и експерти на КЕВР. 

 

Общественото обсъждане беше излъчено в реално време чрез интернет 

страницата на Комисията.  

 

Председателстващият Димитър Кочков откри общественото обсъждане и 

констатира, че има кворум и не са налице правни пречки за провеждането му. 

 

Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, съгласно решение на 

КЕВР по Протокол № 197 от 29.07.2022 г., т. 4, за участие в общественото обсъждане 

на проект на решение относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на 

дейността на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник като ВиК оператор за периода 2022-

2026 г. и утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни 

услуги, са поканени заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за 

енергетиката. 

 

Проектът на решение относно заявление за одобряване на бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник като ВиК оператор за 

периода 2022-2026 г. и утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и 

канализационни услуги е изготвен от работна група в състав: Ивайло Касчиев, Елена 

Маринова, Силвия Маринова, Василена Иванова, Румяна Костова, Мая Кожухарова, 
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Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков. 

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 197 от 29.07.2022 г., т. 4, е осигурена 

и възможност за дистанционно участие чрез комуникационната платформа Microsoft 

Teams. 

 

С писмо на КЕВР с изх. № В-04-00-1005/29.07.2022 г. като заинтересовани лица 

са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 

„Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, Национален 

браншов синдикат „Водоснабдител” - КНСБ, Федерация „Строителство, 

индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Българска асоциация по водите, 

Съюза на ВиК 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“, Областна администрация Перник 

- Асоциация по ВиК, Община  Брезник, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. 

Перник и „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник. 

 

Заявилите присъствено участие в общественото обсъждане са: 

 г-н Огнян Димов – експерт във Федерация „Строителство, индустрия и 

водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“; 

 г-н Милен Миленков – главен юрисконсулт в община Брезник. 

 г-жа Силвия Евтимова – главен счетоводител на „Водоснабдяване“ 

ЕООД, гр. Брезник. 

Заявила участие в общественото обсъждане чрез комуникационната платформа 

Microsoft Teams е: 

 г-жа Мая Александрова – ВиК експерт в Областна администрация гр. 

Перник; 

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, „Български ВиК 

холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат 

„Водоснабдител” - КНСБ, Българска асоциация по водите, Съюза на ВиК 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. Перник не са заявили присъствено участие или дистанционно участие чрез 

комуникационната платформа Microsoft Teams. 

 

Димитър Кочков: 

Записали са се за участие г-н Огнян Димов – експерт от Федерация 

„Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, от страна на областна 

администрация гр. Перник – инж. Мая Александрова, ВиК експерт и от страна на 

община Брезник - Милен Миленков – главен юрисконсулт. Има ли дистанционно 

записали се? Добре, тогава на Мая Александрова ще дадем думата впоследствие. 

Започваме с представителя на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ 

– КТ „Подкрепа“ г-н Огнян Димов. Заповядайте! 

 

Огнян Димов – експерт във Федерация „Строителство, индустрия и 

водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“: 
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Благодаря Ви, г-н Кочков! Аз към бизнес плана няма какво да говоря, тъй като и 

двете страни са удовлетворени и „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник, и „ВиК“ ООД, 

гр. Перник, който купува вода. Просто докато си стоях и си мислех тук върху някои 

неща как тотално се разминаваме теоритиците и практиците в изказванията си в 

днешния полумаратон. За съжаление теоритиците си отидоха, но това показва, че целта 

на регулатора е да направи максимално възможно да се доближат позициите на 

потребителите и на доставчиците на вода. Може би едните тръгват от позицията, че 

водата е стока (т.е. ние) и тя има себестойност, цена, докато другите са, че водата е 

някаква услуга, която няма цена и кой колкото обича да даде, а не си правят сметка, че 

в тези дружества работят хора, които купуват скъпата електроенергия, скъпата газ и т.н. 

В тази връзка се сещам за 2005 г., когато започнахме, може би аз съм един от малкото, 

които са присъствали на първите заседания. Тогава спорихме за едната стотинка дали 

да се увеличи цената на водата с една стотинка или с половин стотинка. И още тогава 

казвахме, че трябва бавно, постъпателно да се увеличава цената на водата, тъй като 

ВиК – та трябва да имат някакъв резерв от средства и дойде това време, когато говорим 

вече за увеличаване с 40 – 50% и т.н. на цената на водата, което е нормално да реагират 

потребителите. В тази връзка си мисля, че нещо трябва да се направи и то като така ми 

минават нещата през главата… започнахме с ДКЕВР навремето, след 10 години 

махнахме от абревиатурата едно Д и остана КЕВР, а след 7 - 8 години, вече ще станат 

още малко 10 години, ако махнем едно В от абревиатурата, може би нещата ще си 

дойдат на място. Така мисля, че това е най-правилното нещо, защото на времето си 

спомням на хиперинфлацията една обикновена дирекция в Министерство на 

регионалното развитие се оправяше великолепно. Всяка седмица даваше нови цени на 

ВиК - та, така че те можеха да изплуват по някакъв начин. Сега с тези тромави наредби, 

да чакаме по половин година, нещата вървят по-бавно и затова се получават тези неща. 

Благодаря Ви за вниманието. Бях малко по-дълъг. 

 

Димитър Кочков: 

И аз Ви благодаря, г-н Димов. Все пак да напомним, че вече сме в Европейски 

съюз и сме длъжни да спазваме европейските директиви и не е наше желание това, че 

процедурата е толкова тромава. Ние се опитваме максимално да я облекчим, така че 

разчитаме на някакво разбиране от страна на всички участници в този процес. 

Следващият, на който ще дадем думата, това е инж. Мая Александрова. Знаете, че в 

поканите, които са изпратени за участие в общественото обсъждане сме осигурили и 

дистанционно участие. Програмата е Microsoft Teams, нали така? Заповядайте, г-жо 

Александрова! 

 

Служител от КЕВР потърси г-жа Мая Александрова – ВиК експерт в 

Областна администрация гр. Перник, за видео разговор чрез платформа за 

комуникация Microsoft Teams, но не беше осъществена връзка.  

 

Димитър Кочков: 

Не е на линия г-жа Александрова. Ще се опитаме да я намерим след малко пак, 

така че следващият участник, който се е записал за участие това е Милен Миленков – 

главен юрисконсулт на община Брезник. Тук ли е г-н Миленков? 

 

Милен Миленков – главен юрисконсулт в община Брезник: 

Да, тук съм. 

 

Димитър Кочков: 

Заповядайте! 
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Милен Миленков – главен юрисконсулт в община Брезник: 

Нямам забележки по това, което е представено, поради което желаем във вида, в 

който е предоставен, да одобрите бизнес плана за съответния регулаторен период. 

Цените на водата не са променяни от 2011 г. Така или иначе мисля, че това, което е 

посочено и като алтернатива, съответства и на положението, което е в съответния 

регион. Това е. 

 

Димитър Кочков: 

Благодаря Ви, г-н Миленков! Да направим още един опит за връзка с г-жа 

Александрова от областна администрация – Перник. 

 

Служител от КЕВР отново потърси г-жа Мая Александрова – ВиК експерт в 

Областна администрация гр. Перник, за видео разговор чрез платформа за 

комуникация Microsoft Teams, но не беше осъществена връзка.  

 

Димитър Кочков: 

Не е на линия. В такъв случай, въпреки че дадохме възможност по-рано да 

започне заседанието не успяхме да се засечем с Областна администрация – Перник. 

Давам думата на работната група. Г-н Касчиев, ще изкажете ли становище по 

отношение на направените досега забележки? 

 

Ивайло Касчиев – главен директор на главна дирекция „Водоснабдителни и 

канализационни услуги“: 

Всъщност нямаше забележки по същество, така че няма какво становище да дам. 

Благодаря! 

 

Димитър Кочков: 

Така е. Благодаря Ви и аз. Комисията, има ли някакви изказвания? Няма 

изказвания от страна на Комисията. Тогава, ще напомня още един път, че закритото 

заседание, което е насрочено е за 31.08.2022 г. Има две седмици за представяне на 

писмени становища, с което закривам днешното заседание. 

 
Приложение: 
1. Писмо на КЕВР с изх. № В-04-00-1005/29.07.2022 г. - покана до заинтересованите 

лица относно одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване“ ЕООД, 

гр. Брезник като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и утвърждаване и одобряване на цени 

на ВиК услуги. 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:       ПРЕДСЕДАТЕЛ: служебен ангажимент 

     

 

.................................................     ИВАН Н. ИВАНОВ       

 Д. Кочков 

 

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

 П. Трендафилова 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  

РОСИЦА ТОТКОВА 

Протоколирал: 

 

 И. Зашева - главен експерт 


