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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-17-19-11 от 30.06.2021 г. 

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

канализация” ЕООД, гр. Ямбол като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., 

изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-19-1005 от 13.06.2022 г. и 

заявление с вх. № В-17-89-5 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени 

на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-

17-19-1006 от 13.06.2022 г. 

 

Днес, 09.08.2022 г. от 10:56 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 и Димитър Кочков – член на КЕВР. 

 На общественото обсъждане присъстваха членовете на Комисията Димитър 

Кочков и 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.  

 

Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов 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. 2, за участие в общественото обсъждане 

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

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол като ВиК оператор за периода 2022-

2026 г. и утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, са поканени 

заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката. 

 

Проектът на решение относно одобряване на бизнес план за развитие на 

дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол като ВиК оператор за 

периода 2022-2026 г. и утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги е изготвен от 

работна група в състав: Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Силвия Маринова, Василена 

Иванова, Румяна Костова, Мая Кожухарова, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко 

Ненков. 
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Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 197 от 29.07.2022 г., т. 2, е осигурена 

и възможност за дистанционно участие чрез комуникационната платформа Microsoft 

Teams. 

 

С писмо на КЕВР с изх. № В-04-00-1007/29.07.2022 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, 

Съюз 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 Ямбол – 

Асоциация по ВиК и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол. 

 

Заявилите присъствено участие в общественото обсъждане са: 

 г-н Иво Свиларов – главен експерт в „Български ВиК холдинг“ ЕАД; 

 г-жа Нина Бояджиева – началник отдел към Омбусман на Република 

България; 

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

синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ; 

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

 г-н Димитър Михалков – секретар „Международни връзки“ е Българска 

асоциация по водите; 

 г-жа Мая Манолов – Гражданска платформа „Изправи се.БГ“; 

 г-н  Цветан Съйков – управител на „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД – гр. Ямбол. 

Заявила участие в откритото заседание чрез комуникационната платформа 

Microsoft Teams е: 

 г-жа Петя Христова – главен секретар на Областна администрация – 

Ямбол. 

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Федерация 

„Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Съюз 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 и Гражданско движение „ДНЕС“ не са заявили присъствено 

участие или дистанционно участие чрез комуникационната платформа Microsoft Teams. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Започваме с г-н Иво Свиларов - главен експерт на „Български ВиК холдинг“ 

ЕАД. Г-н Свиларов, имате думата! 

 

Иво Свиларов – главен експерт в „Български ВиК холдинг“ ЕАД: 

Благодаря Ви, г-н Председател! Аз пак ще кажа, както и на предишното 

обществено обсъждане, единствено, че „Български ВиК холдинг“ ЕАД подкрепя, 
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разбира се, бизнес плана на нашето дружество, макар че няма, както казах и по рано, 

законова регламентация по отношение на съгласуването на бизнес плана на 

дружеството от ВиК холдинга.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Свиларов! Да, Вие казахте същото становище при 

обсъждането на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД. Преминаваме към г- 

жа Нина Бояджиева, която ще представи становището на Омбудсмана на Република 

България. Г-жа Бояджиева е началник на отдел. Слушаме Ви! 

 

Нина Бояджиева – началник отдел към Омбусман на Република България: 

 Уважаеми г-н Председател, членове на Комисията и на работната група, 

Омбудсманът категорично не приема предложеното увеличение на цените на 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Ямбол за 2022 г. (в сравнение с 2021) с 

48% и за 2026 с 85%. От доклада на работната група става ясно, че „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД – гр. Ямбол не постига пет от определените от КЕВР прогнозни 

конкретни цели за показатели на качество. Освен това от сравнителния анализ за 

състоянието на сектора за 2020 г. оценката на Комисията за 17 показателя за качество 

на ВиК оператора, сред които общи загуби на вода и активен контрол на течовете, е 

„пълно неизпълнение“. Очевидно е, че повишаването на цените не влияе върху 

качеството, което не се повишава. Според Омбудсмана исканото увеличение е 

неоснователно. Освен това ВиК операторът не предоставя, както и останалите, отново 

конкретна информация за резултати от консултации с потребителите. Омбудсманът 

смята, че във време на струпване на кризи едно такова повишение на цената ще 

затрудни още повече домакинствата да погасяват задълженията си, а оттам ще нараснат 

и несъбраемите вземания на дружеството, което пък ще доведе и до прекъсване на една 

жизненоважна услуга. Затова Омбудсманът очаква от КЕВР да преразгледа ценовите 

предложения. Ще изпратим становище в срок. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-жо Бояджиева! Преминаваме към г-н Красимир Богоев – 

заместник-председател на Национален браншови синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ. 

Г-н Богоев, заповядайте! Имате думата! 

 

Красимир Богоев – заместник-председател на Национален браншови 

синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ: 

Благодаря, г-н Председател! Аз няма да кажа нищо по-различно от предишното 

си изказване. Удовлетворени сме, че в този бизнес план ние виждаме прилагането на 

споразумението с Министерството на регионалното развитие… 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

И в другите бизнес планове ще го видите! 

 

Красимир Богоев – заместник-председател на Национален браншови 

синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ: 

…Да! И В другите. Виждаме го засега. Във всичките минали неща го виждаме. 

Това за нас е добре, защото все пак, както казахте и преди, изоставането с работните 

заплати на работещите във ВиК сектора е драстично. Прави впечатление, че бизнес 

планът този път е съгласуван от Асоциацията по ВиК без възражения - единодушно, 

общините са съгласни със заложените параметри в бизнес плана. Както и при 

„Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД и тук цената беше намалена. 

Разбрахме поради какви причини. Няма да коментираме повече, но все пак това влияе 
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сериозно на приходите. От този бизнес план ще се увеличат работещите в ВиК 

дружеството с приемането на две пречиствателни станции за отпадъчни води. Нашата 

синдикална дейност е запазване и увеличение на работните места и увеличение на 

работните заплати, както и подобряване на условията на труд. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Нормално!  

 

Красимир Богоев – заместник-председател на Национален браншови 

синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ: 

Подкрепяме бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. 

Ямбол и пожелаваме успех на управителя да го реализира.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

 Благодаря Ви, г-н Богоев! Преминаваме към инж. Иван Иванов, който е 

председател на Българската асоциация по водите. Г-н Иванов, заповядайте! 

 

Иван Иванов – председател на Българска асоциация по водите: 

 Г-н Председател, уважаеми дами и господа, към вече казаното по отношение на 

бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, аз искам да добавя, че 

не виждам в цените, които се одобрят чрез бизнес плана на „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД – гр. Ямбол необходимото увеличение за изпълнение на 

директивата за качеството на питейните води. Това е една директива, която беше 

приета миналата година от Европейския съюз и следва да бъде много скоро 

транспонирана в българското законодателство. Като минимум тя води до увеличение в 

разходите за мониторинг и то драстични увеличения, защото изискванията за 

мониторинг на качеството на питейните води са много по-високи, а отделно със 

сигурност в някои области, включително в Ямбол, ще се изискват допълнителни 

инвестиции за постигане на необходимото качество. Освен това в област Ямбол, 

доколкото съм запознат, предстои тази и следващата година да се изпълнява един 

проект по плана за възстановяване устойчивост в община Стралджа с изграждане на 

пречиствателна станция и канализация, което предполага, че ВиК операторът трябва да 

има и средства за съфинансиране, което също не го виждам в цените. Въпреки това, аз 

смятам, че така определени цените са достатъчни и разчитам, че ръководството ще 

успее да преодолее този дефицит. Затова подкрепяме бизнес плана и определените цени 

в него. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря ви, г-н Иванов! Преминаваме към следващия участник, който ще 

бъде включен онлайн. Това е г-жа Петя Христова - главен секретар на Областна 

администрация - Ямбол. Тя също ще вземе отношение от името на Асоциацията по 

ВиК. Моля, връзка с г-жа Христова. 

 

Служител от КЕВР включи г-жа Петя Христова – главен секретар на 

Областна администрация – Ямбол, за видео разговор чрез платформа за 

комуникация Microsoft Teams. 

 

Петя Христова – главен секретар на Областна администрация – Ямбол: 
Добър ден!  
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Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Добър ден, г-жо Христова! Слушаме Ви! Какво е Вашето становище по 

изготвения доклад? 

 

Петя Христова – главен секретар на Областна администрация – Ямбол: 

Асоциацията по ВиК – гр. Ямбол изразява становище в подкрепа на бизнес 

плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Ямбол, съгласно правомощията 

си по Закона за водите, Правилника за дейността на Асоциацията по ВиК и договора с 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Ямбол. Както знаете, с 89,73% от 

присъстващите на заседанието на Общото събрание на Асоциацията беше гласувано 

„за“ съгласуване на бизнес плана с бележка от един от членовете ѝ (община Елхово) с 

желанието да бъдат конкретизирани обектите на инвестиция в бъдещия програмен 

период. Това е от Асоциацията. Надяваме се да бъде изпълнен бизнес плана и успех 

желаем на управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Ямбол. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-жо Христова. Колеги, чухте, че практически с почти пълно 

единодушие Асоциацията по ВиК е подкрепила както бизнес плана, така и 

направеното заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услугите. За 

голямо съжаление, тъй като след малко започва заседанието на кризисния щаб в 

Министерски съвет, искам да се извиня на следващите участници, защото заседанието 

ще продължи с разглеждане на бизнес плана на ПСОВ „ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. 

Радомир и впоследствие на гр. Брезник. Няма да мога да присъствам, въпреки 

желанието ми. Знаете, че винаги се стремя да ръководя от място заседанието. Г-н 

Кочков, искам да Ви възложа да продължите с общественото обсъждане по 

отношение на документите, свързани с „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. 

Ямбол и със следващите две точки. Благодаря на всички участници в цялостното 

заседание.  

 

Води Д. Кочков – член на Комисията. 

 

Д. Кочков: 

Упълномощен съм от председателя да продължа днешните заседания, които са 

в специализиран състав „ВиК“. Преминаваме към следващия записал се за участие. 

Това е г-жа Мая Манолова от движение „Изправи се.БГ“. Заповядайте, г-жо 

Манолова, да изкажете становище. 

 

Мая Манолов – Гражданска платформа „Изправи се.БГ“: 

 Благодаря г-н председател, от Гражданската платформа „Изправи се.БГ“, след 

като се запознахме с доклада и проекта за решение, се противопоставяме срещу 

одобряването и на бизнес плана, и на повишаването на цената в област Ямбол, 

поискана от ВиК дружеството. Всъщност става дума за доста сериозно увеличение: 

47,80% през тази година, а до края на 2026 г. (до края на периода), в сравнение с 2015 г. 

(началото на водната реформа) повишаването на цената на водата ще бъде в рамките на 

155%, което наистина е непосилно за гражданите. Предвид и начина, по който се движи 

социалната поносимост, дори и при абсолютно грешните данни, които използва КЕВР, 

за да определи и да се съгласи със социалната поносимост, предвид аргументите, които 

изложих по отношение на бизнес плана и цената във „ВиК Видин“, сега няма да ги 

повтарям, но въпреки използването на по-благоприятни за висока цена на водата, но 

неверни данни за социалната поносимост, същата се е увеличила с 31%, в сравнение с 

повишаване цената на водата, която е в рамките на 47,80% за този период.  

 Сега, тъй като стана дума на няколко пъти по отношение на технико-
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икономическия анализ на съществуващото положение, от което се черпят аргументи за 

приемането на бизнес плана и на повишаване на цената на водата, аз бих искала да 

обърна внимание, че макар изложените аргументи от страна на КЕВР, че не е той 

контролиращият орган на Оперативна програма „Околна среда“, би следвало КЕВР да 

наблюдава дали в бизнес плана е отчетено правенето на инвестиции и с европейско 

финансиране и ефекта от тези инвестиции върху състоянието на ВиК мрежата - на 

качеството на водата и изобщо на крайните показатели. Тук става дума за 31 млн. лв. 

инвестиции, които ще бъдат завършени по европейския проект до март 2024 г. Липсва 

изобщо анализ как тези средства, които никак не са малки, ще се отразят на 

показателите на качество в дружеството, респективно в бизнес плана за следващия 

период. Освен това не става ясно, тъй като връзката между инвестициите и цената на 

водата е пряка, особено когато става дума за собствени средства, които се плащат от 

джоба на потребителите на вода, не става ясно например съфинансирането на този 

същия проект по Оперативна програма „Околна среда“, в размер на близо 8 млн. лв., в 

кой ценови период е отразен в бизнес плановете: дали този до 2017-2021 г. или 2022-

2026 г.  

 Не става ясно и кое налага в цената на водата през следващия период да бъдат 

включени инвестиции в размер на 13 956 000 лв., които на практика ще платят 

гражданите на Ямбол и как влагането на тези инвестиции ще се отрази и в качеството 

на водата. Те са значително по високи от инвестициите, които дружеството е направило 

през предходния отчетен период. Тук, също както и в останалите ВиК дружества, с 

различни министерски постановления се отделят допълнителни държавни средства. 

Само за последната година те са в размер на над 2 млн. лв., които не намират своето 

отражение в показателите на бизнес плана. Ще отчета едно положително число, една 

положителна тенденция, а именно намерението на ВиК дружеството да намали 

загубите по водопреносната мрежа до 54% в края на периода, но изразявам опасения, че 

това ще остане само добро пожелание, предвид факта, че през 2015 г. загубите са били 

71%, а в края на 2020 г., след правенето на достатъчно инвестиции и повишаване 

цената на водата, загубите са нараснали с 4%: до 75%. За качеството на водата: освен 

изложеното от Омбудсмана, има един конкретен въпрос, който гражданите на Ямбол са 

отправяли към нашите представители и към мен лично по време на посещенията ми в 

Ямбол. Става дума за честите аварии в много населени места от ямболска област, 

включително и в самия град, в резултат на които аварии тече черна и мътна вода от 

чешмите. По какъв начин повишаването на цената на водата ще се отрази върху тези 

почти ежедневни аварии, които създават сериозни проблеми на ползвателите на вода? 

И тук има тревожни данни от последните месеци на РЗИ за различни частици, които се 

откриват в питейната вода. Просто обръщам внимание на ръководството на ВиК 

дружеството. В контекста на 17 напълно неизпълнени показатели за качество, това 

наистина е тревожно.  

 Само една дума за признаването на разходите за възнаграждения и осигуровки в 

бизнес плана. Отново подчертавам, че от Гражданската платформа „Изправи се.БГ“ не 

сме против, напротив: подкрепяме повишаването на работните заплати на хората, които 

работят във ВиК дружествата, но би следвало да има някаква връзка между раздуването 

на персонал и населението, което ползва вода. Твърдя, че ако се прочете внимателно 

бизнес плана, има някои сериозни несъответствия, свързани с това, че населението, 

което ще потребява услугата намалява, а заетите (персонала) се увеличават. Така е 

например по отношение на услугата „отвеждане на отпадъчни води“. Числеността на 

персонала се повишава с 33%, а хората, които ще ползват услугата, намаляват с 2%, 

което би следвало да има своето обяснение. Също така, тук за първи път се ползва един 

термин непряк персонал в пречиствателна станция, чиито възнаграждения и чиито 

осигуровки са включени в цената на водата. Това също би следвало да има своето 

пояснение. Тук ще задам още по-конкретно въпроса към ръководството на ВиК 
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дружеството, а също и към представителя на ВиК холдинга по отношение на 

компенсациите на цената на тока в целия ВиК сектор. В дружеството в Ямбол има и 

едно друго несъответствие: например цената на тока през тази и през следващите 

години е определена на нива между 367 и 369 лв. Всички знаем, че до края на тази 

година има решение на правителството за компенсиране на всеки лев в цената на тока 

над 250 лв., така че за тази година това не е вярно число и не е верен този разчет, който 

ощетява потребителите на вода. Би следвало най-накрая да се изясни истината и за това 

какви компенсации е получавало дружеството и не само то, но и останалите ВиК  

дружества за високата цена на тока от края на миналата година. Отново повтарям: 

първо, има компенсации, които държавата даде на всички небитови потребители над 

определени нива. Второ, целево за ВиК сектора, за ВиК дружествата има отделени 

средства (61 млн.) за последните три месеца на миналата година, 48 млн. за януари 

февруари и март, 16 млн. за април или общо 120 млн. допълнителни лева. Моят въпрос 

е дали тези пари са стигнали до ВиК дружеството в Ямбол и дали са отчетени в 

крайните резултати, дали ВиК холдингът или Министерството на регионалното 

развитие е задържало тези средства и ги е използвало по начин, който да е различен от 

това, което българските граждани очакваха, а именно да се инвестира във ВиК 

дружествата, за да допринесат към запазване на поносими нива на цената на водата. 

 

Д. Кочков: 

Благодаря, г-жо Манолова! Преди да дам думата на управителя г-н Съйков, 

питам г-н Свиларов от „Български ВиК холдинг“ дали има реплика по отношение на 

изказването на г-жа Манолова, понеже беше споменат тук холдингът? Заповядайте, г-н 

Свиларов! 

 

Иво Свиларов – главен експерт в „Български ВиК холдинг“ ЕАД: 

Аз единствено бих могъл да кажа, че за май и юни не са предвидени 

компенсации за електроенергията. Всъщност цената на електроенергията, която е 

предвидена в бизнес плана на дружеството следва да бъде покрита. Управителят на 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол може да вземе конкретно 

отношение по стойностите, тъй като аз не ги помня наизуст.  

 

Д. Кочков: 

Благодаря, г-н Свиларов! Давам думата в такъв случай на г-н Съйков, който е 

управител на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол да отговори на 

поставените дотук въпроси.  

 

Цветан Съйков – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – 

гр. Ямбол: 

Благодаря, г-н Председателстващ заседанието! Първо, искам да благодаря на 

представителите на синдикатите и на Българската асоциация по водите за разбирането 

на ситуацията във ВиК сектора като цяло и за необходимостта от по-високи приходи 

във всяко едно дружество, за да може да се изпълни от своя страна ангажиментите.  

По отношение на забележката, поставена от представителя на Омбудсмана и г-

жа Нина Бояджиева, искам да уточня, че както и при предния ВиК оператор – „ВиК 

Видин“ и при нас цената на водата беше намалена с 13%, което ни накара да работим 

последните 19 месеца с цена от 2016 г. Само една съпоставка между цените тогава и 

сега: 2016 г. 510 лева минимална работна заплата, в момента е 710. Причината да не 

бъде намалена цената: тогава беше неизпълнение на инвестициите, което се дължеше 

не до такава степен на недоброто управление на дружеството, а на невъзможността 

дружеството да фактурира. Не можа да изпълни натурата, което се дължеше на 

обективни причини: рязкото намаляване на населението в областта, територията, на 
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която оперира операторът. По отношение на неизпълнените показатели. Искам да кажа, 

че ВиК дружеството оперира и доставя вода до 110 населени места, като 20% от тях са 

под 50 абоната. Това са много малки и много разпръснати като територия населени 

места, където тръбите и ВиК инфраструктурата са на пенсионна възраст, което създава 

затруднения. По отношение на активния контрол на течовете. Това е едно от нещата 

като цели, които сме си поставили за изпълнението и реализирането на проекта по 

околна среда. Ще бъдат увеличени двойно зоните, в които проявяваме активен контрол 

на налягането и измерваме подадените количества и по този начин по-бързо ще 

откриваме течове. По отношение на съфинансирането. Проектът, който изпълняваме, е 

на 80% физически изпълнен и се надяваме, че ще успеем да влезем в програмния срок 

да го финализираме. Съфинансирането ни, предвид лошото финансово състояние на 

дружеството, е със заем, който до момента плащаме само лихвите по него. От 2023 г. 

ще започнем да изплащаме и главниците по заема. Положително, което очакваме от 

реализирането на проекта, е да намалим реално загубите на дружеството  на вода с 6 до 

8%. Едно от нещата, които правим са два довеждащи водопровода. Много малко от 

кметовете искат да инвестират в довеждащи водопроводи. Там където се нагърбват с 

инвестиции във ВиК инфраструктурата това е в самите населени места. По отношение 

на заложените инвестиции. В дружеството имаме една такава максима, че всеки сменен 

метър тръба води до по добра услуга за потребителите. Моят опит в сектора е, че 

потребителите са недоволни не толкова от цената на водата, колкото от самото 

предоставяне на услугата, искат да бъде непрекъсвамо и със съответното качество. Това 

е проблем за потребителя. Не е цената, която заплащат. Имаме система за активен 

контрол на качеството на водата. Над 3 000 проби се взимат годишно. Това е нормално 

при някои от пробите да не излязат показателите и да има отклонение, но затова се 

взимат мерки. По отношение на увеличаването на персонала. От август миналата 2021 

г. ВиК операторът оперира с две нови пречиствателни станции и това наложи 

увеличението на персонала на дружеството, защото започнахме да се занимаваме и с 

пречистване на доставяната вода. Това наложи да се увеличи и персоналът за 

отвеждане, а и по проекта бяха включени нови канализационни мрежи. Това е моят 

отговор по забележките.  

 

Д. Кочков: 

Г-н Свиларов, заповядайте! 

 

Иво Свиларов – главен експерт в „Български ВиК холдинг“ ЕАД: 

 Бих искал да допълня само, че всъщност това, че намалява населението в  една 

обособена територия не означава, че там няма разходи за поддръжката на ВиК мрежите 

и съоръженията. ВиК операторът е длъжен да ги поддържа, независимо от това има ли 

там хора, или няма, защото те са му предадени за експлоатация, така че разходите са си 

разходи. 

 

Д. Кочков: 

Благодаря, тъй като записаните за изказвания се изчерпаха, давам думата на 

работната група да вземе отношение във връзка с поставените тук въпроси и да направи 

евентуално коментари. Г-н Касчиев, заповядайте!  

 

И. Касчиев – главен директор на главна дирекция „Водоснабдителни и 

канализационни услуги“: 

Благодаря! По отношение на изказаното становище за новата директива за 

питейни води, която беше приета от Европейската комисия през 2020 г. и би следвало 

да се транспонира, доколкото аз знам, в националните законодателства до 2023 година. 

Ние няколко пъти сме поставяли този въпрос, какво се случва, тъй като там е 
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необходимо да бъдат направени промени в редица нормативни актове от съответните 

министерства, но в Комисията конкретно няма постъпила информация, а в бизнес 

плановете си ВиК операторите залагат съответните капиталови и оперативни разходи 

съгласно сега действащите нормативни изисквания. Не знаем какви ще бъдат новите. 

Когато те станат факт и бъде оценен ефектът от допълнителните разходи, в случай, че 

се отговаря на нормативните и регулаторни изисквания, по които Комисията работи, 

вероятно ще се наложи бизнес плановете да бъдат преразгледани.  

По отношение на инвестиции по Плана за възстановяване и устойчивост. Такива 

не са предвидени в бизнес плана, защото, поне аз доколкото знам, не ВиК операторите 

са бенефициенти по тези инвестиции, а „Български ВиК холдинг“ ЕАД. Ефектът от 

инвестициите с европейски средства, беше зададен този въпрос, ами той е 

транспонирана в бизнес плана. Проектът, който дружеството изпълнява като 

бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ е за агломерации над 

10 000 еквивалентни жители, а в бизнес плана дружеството прогнозира нива на 

показатели за качество общо за обособената територия. Това, което Комисията може да 

направи, е да проследи дали заложените ефекти по сключения договор с управляващия 

орган на Програмата са включени в цялостния ефект за цялата обособена територия, а 

собственото участие на бенефициентите по оперативната програма се финансира със 

заемни средства. Те са включени в бизнес плана и съгласно нормативната уредба се 

финансират с разходи за амортизации на публични активи и те се разсрочват във 

времето, съгласно конкретния договор, който всеки оператор представя за кредит. Така 

че те ще продължат да се изплащат и в следващите цени след 2026 г., но предвиждането 

на инвестиции със заемни средства е далеч по щадящо за потребителите, тъй като се 

разсрочва във времето и е по-нисък ефектът от увеличението на цените. Ние поставяме 

за редица дружества сме поставяли въпроси относно осигуряването на заемни средства 

от страна на „Български ВиК холдинг“ ЕАД конкретно, тъй като това е част от неговите 

функции, но за съжаление до момента такава информация при нас не е постъпвала.  

По отношение на персонала. В бизнес плана ясно е посочено, че за доставяне на 

вода се предвижда значителна оптимизация на персонала, докато за отвеждане и 

пречистване се предвижда нарастване на персонала, тъй като ВиК операторът трябва да 

експлоатира допълнителни активи, които се изграждат по редица програми. 

Намаляването на населението няма как да влияе на показателя за качество, който КЕВР 

следи, тъй като той се определя от броя на сградни отклонения, а не от броя на 

населението. Комисията следи за показателите за ефективност на персонала да се 

прогнозират необходимите оптимизации.  

Последно искам да коментирам изразеното становище от „Български ВиК 

холдинг“ ЕАД за това, че няма нормативни изисквания да съгласува бизнес плана на 

ВиК операторите. Доколкото виждам „Български ВиК холдинг“ ЕАД е или едноличен 

собственик, или мажоритарен собственик на ВиК операторите, в които той участва в 

капитала и правомощията на едноличния собственик или на общото събрание, 

всъщност по Търговски закон това е носител на правомощията, който следва да решава 

основните въпроси относно управлението и дейността на съответното дружество и да 

определя насоката и съдържанието на функциите на неговите управителни органи. Бих 

искал да напомня, че сред предметът на дейност на „Български ВиК холдинг“ ЕАД е 

включен и дейности по координиране и управление на инвестиционните дейности на 

дейностите по поддържане на ВиК инфраструктурата, както и координация на модела 

на управление, функциите на дружествата от отрасъл ВиК, т.е. би следвало „Български 

ВиК холдинг“ ЕАД като принципал и собственик на дружествата да ги подпомага и да 

решава проблемите, които възникват при разработването на бизнес плановете. Само 

бих искал да обърна внимание, че все още има 11 ВиК оператора с държавно участие, 

които не са представили бизнес планове в Комисията, за които ние сме изпратили 

редица запитвания за конкретни проблеми, които трябва да бъдат отстранени и не 
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постъпва при нас обратна връзка. Благодаря! 

 

Д. Кочков: 

И аз Ви благодаря, г-н Касчиев! Имаше един поставен въпрос за т. нар. непряк 

персонал. Има ли коментар в тази връзка, който искате да направите?  

 

И. Касчиев – главен директор на главна дирекция „Водоснабдителни и 

канализационни услуги“: 

Разбира се, персоналът на ВиК операторите, както и редица разходи, както и 

редица активи, се разделят на пряк и непряк. Комисията е дала много ясни и конкретни 

указания на дружествата как да разделят непрекия персонал, непреките активи, 

непреките разходи, така че да ги отнасят към съответните услуги. Благодаря! 

 

Д. Кочков: 

И аз Ви благодаря! Последно думата има Комисията за някакви становища и 

изказвания. Г-жо Трендафилова! 

 

П. Трендафилова: 

Благодаря! Аз искам да направя коментар по така разглеждания бизнес план. 

Виждайки показателите за качество, представени от оператора, това е един много 

амбициозен бизнес план, защото повечето показатели за качество са предвидени да се 

изпълнят и преизпълнят и мога само да пожелая успех и дано да се случи. Благодаря! 

 

Д. Кочков: 

Благодаря, г-жо Трендафилова! И аз ще използвам правото си на изказване. Аз 

също съм удовлетворен от този амбициозен бизнес план. Също така и съм 

удовлетворена от това, че Асоциацията е активна за разлика от доста други, които не 

са. Дано и другите асоциации на дружествата, чиито бизнес планове ще гледаме в 

бъдеще да бъдат толкова активни. Приключваме, колеги, разискванията. Преди да 

закрия заседанието, ще обявя датата на закрито заседание, която е 31.08.2022 г., както и 

искам да Ви напомня, че има 14-дневен срок за предоставяне на писмени становища, с 

което закривам днешното заседание. Благодаря за участието! 
Приложение: 
1. Писмо на КЕВР с изх. № В-04-00-1007/29.07.2022 г. - покана до заинтересованите 

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

канализация” ЕООД, гр. Ямбол като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и утвърждаване и 

одобряване на цени на ВиК услуги. 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:     
     

 

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

 Д. Кочков 

 

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

 П. Трендафилова 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
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 Н. Косев - главен експерт 


