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П Р О Т О К О Л 
 

София, 03.11.2022 г. 

 

от Обществено обсъждане 

 

на проект на решение относно заявление с вх. № В-17-18-16 от 01.07.2021 г.  за 

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

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

изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-18-3/В-17-18-1004  от 15.02.2022 г. 

и вх. № В-17-18-1008 от 29.08.2022 г., и заявление с вх. № В-17-18-15 от 01.07.2021 г. 

за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни 

услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-18-4/В-17-18-1005 от 15.02.2022  г. и вх. 

В-17-18-1009 от 29.08.2022 г. 

 

Днес, 03.11.2022 г. от 10:10 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 Иван Н. Иванов. 

На обществено обсъждане присъстваха членовете на Комисията Димитър Кочков 

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

 

На обществено 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 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 № 286 от 27.10.2022 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. Благоевград 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. 
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Проектът на решение относно одобряване на бизнес план за развитие на дейността 

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

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

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

Маринова, Силвия Маринова, Ани Вучкова-Гюрова, Николина Томова, Мая 

Кожухарова, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков. 

 

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 286 от 27.10.2022 г., т. 2, е осигурена 

и възможност за дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype. 

 

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-18-16/27.10.2022 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 Благоевград - Асоциация по ВиК, 

Община Благоевград, Община Симитли, Община Разлог, Община Банско, Община 

Белица, Община Якоруда, Община Гоце Делчев, Община Гърмен, Община 

Хаджидимово, Община Сатовча, Община Струмяни, Община Петрич и 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград. 

 

Заявилите присъствено участие в общественото обсъждане са: 

• г-жа Боряна Джунева – главен експерт в отдел „Права на потребителите“ към 

Омбусмана на Република България; 

• г-н Мариян Бухов – председател на Национален браншови синдикат 

„Водоснабдител“ – КНСБ; 

• г-н Иоанис Партениотис – председател на Федерация „Строителство, 

индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“; 

• г-н Йордан Йорданов – заместник-председател на Федерация „Строителство, 

индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“; 

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

• г-н Мартин Петров – управител на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. 

Благоевград; 

• г-жа Богдана Златкова – вътрешен одитор на „Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД, гр. Благоевград; 

• г-н Велик Пулев – експерт по Регулаторна и договорна дейност във 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград; 

 

Заявил участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skype:  

• г-н Венцислав Методиев – представител на Община Симитли. 

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, „Български ВиК 

холдинг“ ЕАД, Българска асоциация по водите, Съюза на ВиК операторите в Република 

България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на 
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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 Благоевград - Асоциация по ВиК, Община 

Благоевград, Община Разлог, Община Банско, Община Белица, Община Якоруда, 

Община Гоце Делчев, Община Гърмен, Община Хаджидимово, Община Сатовча, 

Община Струмяни и Община Петрич не са заявили присъствено участие или 

дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype. 

 

Иван Н. Иванов: 

На представителите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград 

думата ще бъде дадена последна, за да може те да вземат отношение към становището, 

което ще изкажат предшестващите участници в дискусията. Ще давам думата по реда, 

по който бяха представени участниците, и затова започвам с г-жа Боряна Джунева, която 

е главен експерт в отдел „Права на потребителите“, и ще представи становището на 

Омбусмана на Република България. Заповядайте, г-жо Джунева, имате думата. 

 

Боряна Джунева – главен експерт в отдел „Права на потребителите“ към 

Омбусмана на Република България: 

Благодаря Ви. Уважаеми доцент Иванов, уважаеми членове на Комисията, 

уважаеми госпожи и господа, отново благодаря за възможността да представя 

становището на Омбусмана. И в рамките на настоящото обществено обсъждане се налага 

да посоча, че Омбудсманът не е съгласен с предложеното увеличение на цените на ВиК 

услугите, предоставяна от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград, 

което за 2022 г. е 20% спрямо цената за 2021 г. Тоест комплексната цена за настоящата 

година се предвижда да стане 2,722 лв. Предложеното за одобрение увеличение за 2026 

г. е цели 46% спрямо 2021 г. Ще припомня, че увеличението на цена на ВиК услугата в 

област Благоевград през изминалия регулаторен период 2017 – 2021 г. предизвика 

протести на жители на гр. Разлог и гр. Струмяни. Омбудсманът е категоричен, че 

недоволството на гражданите е справедливо, тъй като през годините цената на 

водоснабдителната услуга се повиши многократно, но качеството на предоставянето й 

продължава да е незадоволително, което се потвърждава от следните факти: Съгласно 

данните от Годишния доклад и сравнителен анализ на състоянието на ВиК сектора за 

страната за 2020 г. оценката на регулатора за 10 показателя за качество е „пълно 

неизпълнение“. Освен това в края на регулаторен период 2022-2026 г. дружеството не 

постига 7 от прогнозните конкретни цели за показателите за качество, сред които и един 

от показателите за ефективност, и то особено важен, "общи загуби на вода във 

водоснабдителната система“. Освен това по данни от последните информационни 

бюлетини на РЗИ, гр. Благоевград, в редица населени места в Благоевград е въведено 

режимно водоподаване и при лабораторните изследвания на взетите проби вода на някои 

села са констатирани несъответствия с изискванията на Наредба № 9 за качеството на 

водата, предоставена за питейно-битови цели. Следователно реални ползи за гражданите 

от повишението на цената на водоснабдителната услуга няма, но потребителите са 

принудени да я заплащат, което за тях става още по-непосилно в условията на 

настоящите кризи. 

С оглед изложеното, Омбудсманът очаква КЕВР да вземе справедливо решение 

относно ценовото предложение на „ВиК“ ЕООД гр. Благоевград, при спазване на 

принципите, от които следва да се ръководи при осъществяване на дейността си. От 

институцията ще изпратим и писмено становище в срок. Благодаря Ви. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 
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Благодаря Ви, г-жо Джунева. След становището на Омбудсмана на Р България 

давам думата на г-н Мариян Бухов, който е председател на Национален браншови 

синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ. Г-н Бухов, заповядайте, имате думата. 

 

Мариян Бухов – заместник-председател на Национален браншови синдикат 

„Водоснабдител“ – КНСБ: 

Благодаря. Уважаеми г-н Иванов, уважаема г-жо Трендафилова, уважаеми г-н 

Кочков, уважаеми членове на работната група. Национален браншови синдикат 

„Водоснабдител“ подкрепя подготвения доклад за приемане на бизнес плана на „ВиК“ 

ЕООД гр. Благоевград. Разбира се, не сме доволни от това, че този доклад се разглежда 

11 месеца след депозирането на заявлението за неговото разглеждане. Сега, все пак ние 

се движим с някакъв прогрес, тъй като предишният бизнес план на същия ВиК оператор  

„ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград за предишния регулаторен период беше приет с година и 

11 месеца закъснение. Сега евентуално, ако бизнес планът влезне в сила от 01 декември, 

ще бъде закъснението с 11 месеца. Значи с една година сме напред, което е добро 

развитие, г-н Иванов. Аз се надявам … 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Трябва да се окуражи. 

 

 Мариян Бухов – заместник-председател на Национален браншови 

синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ: 

Трябва да се окуражи. Затова аз съм тук, за да апелирам и към работната група, и 

към Вас да продължи така този по-бърз темп на разглеждане на останалите бизнес 

планове, защото закъснението вече започва доста да тежи. Сега, какво прави впечатление 

в бизнес плана? Тъй като нашият синдикат, знаете, има подписано Тристранно 

споразумение с МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД и това Споразумение съответно 

ние сме уточнили с Вас, че то би трябвало да се спазва при подготвянето на докладите и 

разглеждането на бизнес плановете на ВиК операторите. Специално при доклада на 

„ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград на база среден размер на увеличението на 

възнагражденията на единица персонал на еквивалент пълна заетост, за рамките на 

бизнес плана той е 9,6%, а не 15%. Ако разглеждаме по ВиК услуги, съответно също 

нямаме това 15% увеличение на разходите за възнаграждения за всяка следваща година 

спрямо предходната. Така или иначе ние няма да пишем възражение по доклада, тъй като 

за нас е важно бизнес планът да мине. Отделно ръководството на „ВиК“ ЕООД, гр. 

Благоевград в рамките на настоящата година направи доста за работниците и 

служителите в дружеството, като ние сме сигурни, че и новото ръководство в лицето на 

г-н Петров ще направи необходимото и съответно при наличие на финансови средства 

ще постигне този темп на нарастване на възнаграждението. Просто искам да обърна 

внимание на работната група, като се пише в доклада, не може да напишем, че разходите 

за възнаграждение и осигуровки за целия период на бизнес плана са планирани в 

съответствие с подписаното Споразумение, като не е така. Трябва да напишем коректно 

нещата. Това е моят апел. Благодаря. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Бухов. Предполагам, че в края на заседанието от работната 

група ще вземат отношение по повдигнатия от Вас въпрос за намаленото увеличение на 

възнагражденията за работещите във „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. 

Благоевград, като искам да Ви уверя, че Комисията се стреми стриктно да спазва 

Споразумението, което е подписано, за 15%-тно увеличаване ежегодно в рамките на 

следващите 5 години. Нека видим как в случая се е получило така. А сега преминава към 
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Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ към КТ „Подкрепа“. 

Отношение ще вземат г-н Иоанис Партениотис – председател и г-н Йордан Йорданов – 

заместник-председател на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ 

„Подкрепа“. Заповядайте, г-н Йорданов, Вие ще вземете думата, Вие сте пред 

микрофона. Заповядайте, имате думата. 

 

Йордан Йорданов – заместник-председател на Федерация „Строителство, 

индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“: 

Благодаря Ви. Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на Комисията, 

уважаеми членове на работната група, дами и господа, колеги от „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД, гр. Благоевград. Федерация „Строителство, индустрия и 

водоснабдяване“ подкрепя проекта за решение за одобряване на новата цена за 

следващия регулаторен период на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. 

Благоевград. Няколко неща, които ни направиха впечатление и искаме да обърнем 

внимание на всички, това е, разбира се, първото, което нас пряко и работниците, и 

служителите в дружеството ни касае, увеличението на заплатите. Както каза и г-н Бухов, 

нашите очаквания бяха по-различни. Но бизнес планът е внесен по този начин и 

съответно нашата работа като социални партньори с „Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД, гр. Благоевград по отношение увеличаването на възнагражденията си остава. От 

друга страна, искам да обърна внимание на всички, че социалната поносимост и цената, 

която се одобрява, се различават, т.е. „В и К” ЕООД, гр. Благоевград не са достигнали 

до цена, близка до социалната поносимост, което в крайна сметка е добре и за 

гражданите, и за всички жители на областта, които са част от „В и К ” ЕООД, гр. 

Благоевград. Така че, да, ние няма да напишем възражение в регламентирания срок и 

подкрепяме това решение. Благодаря Ви. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Йорданов. А сега, колеги, по Skype да чуем г-н Венцислав 

Методиев, който ще представи становището на Община Симитли. 

 

Служител от КЕВР потърси г-н Венцислав Методиев, представител на Община 

Симитли, за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Има ли връзка? Г-н Методиев, чувате ли ни?  

 

Венцислав Методиев – представител на Община Симитли: 

Да, вече има връзка, здравейте. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Здравейте, г-н Методиев. Моля Ви да представите пред КЕВР, както и пред 

външните участници в общественото обсъждане и представителите на „Водоснабдяване 

и канализация” ЕООД, гр. Благоевград, становището на Община Симитли относно 

проекта на решение за бизнес плана и за цените на предоставените ВиК услуги от 

дружеството за периода 2022 – 2026 г. Слушаме Ви. 

 

Венцислав Методиев – представител на Община Симитли: 

Община Симитли има положително становище по отношение на 

проекторешението за одобряване на бизнес плана на „В и К” ЕООД, гр. Благоевград, 

което ние сме изразили на закрито заседание на 27.10.2022 г., с приетото 

проекторешение за бизнес плана. Така че ние няма да възразяваме по бизнес плана на „В 



 

6 
 

[TLP-WHITE] 

Ниво 0 
 

и К” ЕООД, гр. Благоевград и подкрепяме проекторешението. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Методиев. И така, колеги, Вие чухте положително становище 

от Община Симитли по отношение на изготвения проект на решение. Благодаря Ви, 

пожелавам Ви успешен ден от името на Комисията и от мен. 

 

Венцислав Методиев – представител на Община Симитли: 

Благодаря, приятен ден. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Колеги, преминаваме към следващия участник. Това е г-жа Мая Манолова, която 

ще представи становището на Гражданската платформа „Изправи се.БГ“. Г-жо 

Манолова, имате думата. Заповядайте. 

 

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

Благодаря, уважаеми г-н Председател. Ще започна с едно уточнение. Към ВиК 

асоциация Благоевград в момента не участват две общини, които имат съответно 

общински ВиК-та, Кресна и Сандански. В бизнес плана за следващия период е включена 

Община Петрич, ВиК дружеството в Петрич, за което от 01 януари 2023 г. драстично ще 

се повиши цената на водата. Чухме Симитли, но според мен беше по-важно да бъде чут 

кметът или представител на Общинския съвет в Петрич, защото към бизнес плана няма 

приложено решение на Общинския съвет на Петрич за присъединяване към ВиК 

асоциацията, на което очаквам да получа отговор. По-скоро становището от МРРБ, че в 

случай, че няма такова решение, доколкото разбирам, бизнес планът ще се наложи да 

бъде преработен, тъй като община Петрич е включена в него. А иначе по тази и по редица 

други причини, които сега ще изложа, от Гражданската платформа „Изправи се.БГ“ 

възразяваме и срещу доклада, и срещу проекта на решение на КЕВР за одобряване на 

бизнес плана, а също така и на новите цени на ВиК услугите в Област Благоевград, 

считано от 01 януари 2023 г. Става дума за едно увеличение, което на пръв поглед не е 

толкова драстично – 20% през следващата година, 46% до края на периода, но ако 

направим едно сравнение с 2015 г., когато започна прилагането на т. нар. водна реформа, 

се вижда, че всъщност за 11 години увеличението на цената на водата ще бъде близо 

100%, а именно 97,60% за тези, които са на помпено водоснабдяване, а тези, които са на 

гравитачно, за този 11-годишен период ще плащат със 143% по-скъпа вода. За 

населението на Община Петрич числата са още по-драматични, защото реално, считано 

от 01 януари 2023 г., е планирано цената на водата да стане 2,87 лв., т.е. има увеличение 

с 1,24 лв., което представлява 76% по-скъпа вода за помпеното водоподаване, а за 

гравитачното цената, която е предвидена, е 149%. В същото време аз няма да се спирам 

подробно на показателите за качество, защото представителят на Омбудсмана 

достатъчно подробно ги изложи, но един от важните показатели, свързан с общите 

загуби, се вижда, че въпреки тези сериозни повишения на цената на водата, загубите се 

намаляват минимално. От 63% през 2015 г. на 58% през 2022 г. На фона на тези 

предложения за увеличаване на цената на водата са цитирани и данни за социалната 

поносимост. Ние продължаваме да не сме съгласни с начина, по който КЕВР определя 

социалната поносимост на цената на водата, и доказателство за това, че сме прави, е 

последното постановление на Министерството на финансите, по-точно есенната 

макроикономическа прогноза за ръста на брутния вътрешен продукт за 2022 г., който 

потвърждава направената прогноза още от края на м. април. Там се казва, от 27 април, 

постановление на МС, че ръстът на БВП от 4,8%, който е заложен, няма да бъде 

достигнат, а той ще бъде намален до 2,6%. Към октомври намалението е до 2,9%, както 
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се вижда от данните на финансовото министерство, но въпреки това, пресмятайки 

социалната поносимост, КЕВР продължава да работи с удобното число от 4,8%. Такъв 

ръст през следващите години очевидно е, че няма да има. 

За пореден път становищата на съответните общини не са приложени към бизнес 

плана и към намерението за повишаване на цената на водата, което е нарушение на 

ЗРВКУ, на чл.10, ал.4. И се вижда, че на 12 октомври, когато е проведено заседанието на 

ВиК асоциацията, въпреки че планът в крайна сметка е съгласуван, има редица общини 

в Област Благоевград, които са били „против“. Гласували са „против“ общините Банско, 

Разлог и Сатовча към този момент, а освен това сега има промяна в позицията. Не са 

участвали представители на Петрич и на Струмяни, нито представителят на Якоруда е 

изразил свое становище. Тоест би следвало към бизнес плана да бъдат приложени поне 

становищата на тези общини, тъй като стана дума за шест общини, които не са съгласни 

с бизнес плана. От медиите разбираме например, че кметът на Община Разлог има 

възражения срещу това, че планът за инвестициите през петгодишния период не е 

изпълнен, които са били предвидени в размер на 15 млн. лв. Кметът на Община Банско 

също публично заявява, че не са съгласни да плащат новата цена, тъй като градът се 

намира в подножието на планината и има чиста вода и разходите заради наклона на 

терена са минимални. Още по-важно е да се чуе какво е становището на Община Петрич, 

тъй като е предвидено, че тя се включва във ВиК асоциацията, ще плаща по-скъпата вода, 

но становище на Общинския съвет не е приложено. От хората от Петрич събрахме 

въпроси, които ще зададем сега на Комисията и чакаме отговор. Хората питат: Защо 

водата, която тече от чешмите след дъжд, е кална и какво ще предприеме „В и К” ЕООД, 

гр. Благоевград за решаването на този проблем? Защо заплащат водата като питейна, а 

качеството е лошо? Това очевидно ще продължи с включването към ВиК асоциацията. 

Защо непрекъснато се наводняват определени махали, кога това ще бъде променено? 

Какви са непрекъснатите козметични ремонти, от които няма ефект? Защо и предвижда 

ли се в Петрич да бъде изградена пречиствателна станция? Това са въпроси на хората от 

Петрич, на които очакваме, че ще има отговор. Притеснителното е това, което ние 

видяхме в бизнес плана, че не са предвидени инвестиции в публични и корпоративни 

активи на територията на Община Петрич независимо от това, че се предвижда нейното 

присъединяване към ВиК асоциацията, т.е. ако четем буквално бизнес плана, там не са 

предвидени пари за решаването на тези проблеми. 

Липсва направен съответно технико-икономически анализ. Всъщност, ако ги 

имаше становищата на тези общини, може би и самият бизнес план щеше да съдържа 

тези отговори, които сега очакваме да чуем от работната група. 

Ще задам сега и традиционния въпрос, който задаваме, и на който отговор не 

получаваме. Защо средствата по програмата за компенсиране на непредвидени разходи 

на дружествата в отрасъла ВиК за потребена електрическа енергия за различни периоди 

не се включват и не се отчитат в бизнес плана? Ясно е, че цената на тока е основен 

компонент при определяне цената на водата, но това, което липсва в бизнес плана, са 

едни 56 млн. лв., които са предоставени за последните месеци на 2021 г., и след това за 

2022 г. няколко пъти плащания - за първото тримесечие 19 800 хил. лв., след това за 

април 5 500 хил. лв., след това от м. октомври решението за компенсиране на ВиК 

дружествата на МС е за 16 млн. лв., за м. май и м. юни. Или става дума за една сума от 

близо 42 млн. лв., за които никое от ВиК-та не отразява в бизнес плановете, които 

представя. 

Ние подкрепяме повишаването на възнагражденията на работещите във ВиК 

сектора. При тази инфлация това даже са недостатъчно високи актуализации на техните 

заплати, но винаги задаваме въпрос за назначаването на допълнителни работници и 

въпреки че, от една страна, е посочено в бизнес плана, че не се предвижда назначаването 

на допълнителни работници във връзка с присъединяването на нови населени места в 
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следващия регулаторен период, в доклада се вижда, че бройката на заетите лица се 

увеличава с 61 човека през 2023 г. спрямо 2022 г. и въпросът е - защо. 

Средства за инвестиции, които няколко общини ще получат през следващия 

период от 12 млн. лв., да не ги изреждам, това са Симитли, Банско, Гоце Делчев, Гърмен, 

Петрич и Якоруда, не са включени или поне не се вижда как ще се отразят на крайните 

показатели в бизнес плана. Така че това са нашите възражения. Очакваме, че ще чуем 

отговор, който чакат и хората от Община Петрич. Кой и как реши, че Петрич се 

присъединява към Вик асоциацията от 01 януари следващата година? 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря, г-жо Манолова. Сега се обръщам вече към заявителя „Водоснабдяване 

и канализация ” ЕООД, гр. Благоевград. Бяха повдигнати въпроси, които бяха пряко 

адресирани към оператора. Моля да вземете отношение. 

 

Богдана Златкова – вътрешен одитор на „Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД, гр. Благоевград: 

Добър ден. Богдана Златкова – вътрешен одитор на дружеството.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Здравейте, г-жо Златкова. 

 

Богдана Златкова – вътрешен одитор на „Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД, гр. Благоевград: 

Ще започна първо с въпросите, които повдигна г-жа Мая Манолова относно 

Община Петрич. С Община Петрич имаме сключен, т.е. с „Водоснабдяване и 

канализация“ има сключено допълнително споразумение към Договора за стопанисване, 

експлоатация и поддръжка и предоставяне на ВиК услуги с АВиК Благоевград, съгласно 

което ВиК Петрич, т.е. Община Петрич вече е част от нашата обособена територия. 

Допълнителното споразумение е сключено през 2018 г. Тоест ние трябваше да 

стартираме предоставянето на услуги в Община Петрич много по-рано. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

2019 г. 

 

Богдана Златкова – вътрешен одитор на „Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД, гр. Благоевград: 

Не, 2020 г. беше предвидено, от 01.01.2020 г. Но тъй като не получихме 

съдействие от страна на Община Петрич, и до момента не сме оператор на територията 

на общината, така че въпросите, които повдигнахте за качеството на водата и 

непрекъснатите ремонти, които се изпълняват на територията на Община Петрич, трябва 

да бъдат насочени към ВиК Петрич, които към момента са действащ оператор там. 

Относно тези 61 човека, които са допълнителни в 2023 г., това е персоналът на 

ВиК Петрич към момента съгласно техните отчетни данни, и който ние сме длъжни да 

поемем, когато поемаме и обслужването на територията на общината. На това се дължи 

увеличението в персонала, а не допълнителен персонал, който ние ще назначим. 

Сега на въпросите относно повишението на заплатите, на ФРЗ. Защо не се 

предвижда 15%? Дружеството се опита да намери баланс между заложените разходи и 

повишението на цената, за да няма голям отзвук сред населението и да не е чак толкова 

фрапиращо увеличението във всичките обслужвани общини. 

 

 



 

9 
 

[TLP-WHITE] 

Ниво 0 
 

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

Има ли решение на Общински съвет? (без микрофон) 

 

Богдана Златкова – вътрешен одитор на „Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД, гр. Благоевград: 

Решението на Общински съвет предхожда сключването на допълнителното 

споразумение. 

 

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

Тоест от 2017 г.? (без микрофон) 

 

Богдана Златкова – вътрешен одитор на „Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД, гр. Благоевград: 

Сега точна дата не мога да се сетя. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Добре. Нека  да не се провежда диалог. От представителите на „Водоснабдяване 

и канализация” ЕООД, гр. Благоевград няма друго да добавите? Обръщам се към 

работната група. Г-н Касчиев, имаше и въпроси, имаше и упреци към работната група. 

Моля Ви да вземете отношение. 

 

Ивайло Касчиев – главен директор на главна дирекция „Водоснабдителни и 

канализационни услуги“: 

Благодаря. По първия въпрос, който беше зададен от синдикатите относно 

заложения ръст на увеличение на възнагражденията, както и беше казано от 

председателя на Комисията, КЕВР се е съобразила с това Споразумение, което е 

подписано, така че се дава този таван от 15/100 на година, а дружествата вече имат 

свободата да го заложат в своите бизнес планове. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Става въпрос, че от КЕВР това е изпълнено. 

 

Ивайло Касчиев – главен директор на главна дирекция „Водоснабдителни и 

канализационни услуги“: 

Да, включително даваме възможност и за различни увеличения през различните 

години, така че да има максимална гъвкавост в дружествата. Важното е средно годишно 

за периода на бизнес плана да е достигнато до това, което е договорено. 

По отношение на въпросите за становищата на общините. Такива въпроси не 

следва да бъдат задавани към Комисията, а следва да бъдат зададени към Асоциацията 

по ВиК. Това трябва да стане ясно веднъж за винаги. КЕВР не отговаря за дейността на 

тези асоциации и няма функцията да ги контролира. Асоциацията по ВиК е собственик 

на публичните активи. Тя възлага с договор тяхното стопанисване на избрания от 

Асоциацията оператор. Съответно би следвало, когато се разработва бизнес планът, 

всяка една от общините членки на Асоциацията да си даде своите становища, 

дружеството да се съобрази с тях. Именно затова и този бизнес план трябва да бъде 

разгледан и съгласуван от Асоциацията, преди да започне неговото одобрение от 

Комисията по реда на ЗРВКУ. Да, законът изисква бизнес плановете да се представят със 

становища, но когато общините не са дали такива становища, какво да представи 

операторът? Така или иначе, когато бъде внесен този бизнес план за съгласуване в 

Асоциацията, има си ясна процедура. Там тези материали се разпращат на всички 

общини и всяка една община е длъжна да приеме своето становище. Тези становища, 
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които се дават, те се прикачат към протокола от проведеното заседание. Защо някои 

общини не са присъствали на заседанието на Асоциацията, КЕВР няма как да каже. Това, 

което ние направихме, е изрично да отправим покана към всяка една община за това 

обществено обсъждане, така че да им дадем трибуна да изразят свое становище. Както 

видяхте, само една община се включи. 

По отношение на въпроса защо, когато има проблем с качеството на питейната 

вода, това не се отразява в цената. Този въпрос е хубаво да бъде зададен към 

институцията, която е издала Наредба №4 за условията и реда за присъединяване и 

ползване на ВиК системи, а именно министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, тъй като там такава възможност не е предвидена. И аз тук отварям 

една скоба, че преди няколко години в МРРБ беше стартирана една инициатива за 

изменение на тази Наредба, в която представители на Комисията участваха като 

наблюдатели. И там бяха заложени клаузи за дружествата да извършват определени 

намаления на цената в случаи на проблеми с качеството на питейната вода. Този проект 

на Наредбата дори мина обществено обсъждане, след което без никаква информация 

защо, той не беше въобще придвижен по-нататък. Така че от страна на Комисията е било 

изразявано такова становище, че в тези случаи следва да има някакво намаление на 

цената, но това не е прието от министъра. 

Отговор беше вече даден за прогнозираното увеличение на персонала. Това е 

изцяло във връзка с присъединяването на Община Петрич. И аз тук отново ще кажа, че 

това присъединяване трябваше да се случи през предходния регулаторен период. Имаше 

подписано допълнително споразумение през 2018 г. Трябваше от 01.01 2020 г. 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград да влезе в община Петрич. 

Както сме посочили в доклада, становището на МРРБ е, че това не се е случило поради 

промяна в позицията на Общински съвет Петрич. Тоест това не е по вина на 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград. Сега отново се залага да се 

присъедини Община Петрич от 01.01.2023 г., което е дадено като становище и от МРРБ, 

и е подкрепено от Асоциацията, доколкото тя е съгласувала този бизнес план. Защо няма 

сключено ново допълнително споразумение, не можем да кажем в Комисията. Това е 

въпрос отново към АВиК. 

Относно компенсациите за електрическа енергия. Бизнес планът представлява 

прогноза и тази прогноза трябва да се направи на всички ценообразуващи елементи по 

действащи пазарни цени. Това, че междувременно се случват решения за компенсации, 

те продължават да се случват нови и нови решения, това няма как да бъде отразено в 

прогнозата за бизнес плана. Това обаче Комисията ще прецени как да го вземе предвид 

при получаване на реалните отчетни данни от дружествата и съобразяване на реалните 

компенсации, които са били получени през отчетната година. Благодаря. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Касчиев. Колеги комисари, имате ли въпроси, изказвания? Не. 

 

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

Може ли само едно изречение? 

 

Иван Н. Иванов: 

Съвсем кратко, г-жо Манолова. 

 

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

Само искам да обърна внимание, че въпросното решение на Общинския съвет, с 

което решават да се присъединят от 2020 г., е отменено. Така че Акт в момента на 

общината за присъединяване няма и аз не знам наистина как Асоциацията и министърът 
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са решили, че Петрич се присъединява.  

 

Иван Н. Иванов: 

Благодаря. Г-н Касчиев, също съвсем кратък отговор, само на това, което беше 

казано.  

 

Ивайло Касчиев – главен директор на главна дирекция „Водоснабдителни и 

канализационни услуги“: 

Отново този въпрос трябва да се зададе към Асоциацията, но както знаете, в 

Закона за водите ясно е записано, че решение за промяна в границите на Асоциацията 

чрез присъединяване или отпадане на дадени общини се взима от Асоциацията с пълно 

мнозинство. Тоест единствено Асоциацията е органът, който може да реши Община 

Петрич да напусне тази Асоциация. 

 

Иван Н. Иванов: 

Благодаря. Преди да завършим, искам само да направя следните уточнения. 

Понеже се говори за увеличение на цената, пред мен е самият проект на решение и цените 

за 2021 г. и 2022 г. ги съпоставям: 2,27 лв. и 2,72 лв. като цена на ВиК услугите за битови 

и приравнени към тях потребители. Увеличението между 2021 г. и 2022 г. е малко под 

14%. Това дори е по-малко от официалната инфлация на годишна база за този период. 

Какво ще стане в бъдеще, 2023 г., 2024 г., тепърва ще видим. 

На второ място, понеже се говореше за Община Банско и недоволството на хората, 

които си получавали чиста вода от планината, има закон и законът повелява единна цена 

за територията, обособена за всеки ВиК оператор. Няма изобщо такава възможност, ако 

някой изразява недоволство и иска промяна, трябва да адресира това към Народното 

събрание. Има Комисия за регионална политика. Да се внесе предложение за въвеждане 

отново на гравитачна вода и помпажна. Към момента има единна цена. Ние изпълняваме 

закона, защото иначе ние ще сме в нарушение. 

Относно прозрачността на провежданата процедура искам да отбележа, че 

изрично Комисия за енергийно и водно регулиране покани за общественото обсъждане, 

чета, всички членове на Асоциацията по ВиК: Община Благоевград, Симитли, Разлог, 

Банско, Белица, Якоруда, Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово, Сатовча, Струмяни и 

Петрич. От цялата област не е поканена, естествено, Община Сандански, която не е член 

на АВиК. Всички останали са поканени и всички те, ако се чувстваха ангажирани с този 

проблем, трябваше да участват в общественото обсъждане и да заявят своите позиции 

под формата на становища. Единствено, както Вие чухте, в заседанието взе участие 

представител само на Община Симитли. 

Благодаря на Всички участници в общественото обсъждане. И преди да приключа, 

искам отново да отбележа, първо, че всички, които желаят да изразят свое становище и 

в писмен вид, независимо дали са вземи участие присъствено или по канала за 

комуникации, или изобщо не са взели участие, но имат това право, могат да го направят 

в 14-дневен срок, считано от днешното заседание. Това е първото съобщение, за да бъдат 

разгледани от работната група. Второто съобщение, че насрочвам закрито заседание за 

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

ЕООД, гр. Благоевград, както и за утвърждаване и одобряване на цени на 

водоснабдителни и канализационни услуги, за 30.11.2022 г., след което заявителят ще 

бъде своевременно информиран, за да получи съответните документи. 

Благодаря Ви за участието на всички, колеги и на Вас, и на работната група за 

извършената дейност. 
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Приложение: 

1. Писмо на КЕВР с изх. № В-17-18-16/27.10.2022 г. - покана до заинтересованите 

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

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

утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги. 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     
     

 

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

 Д. Кочков 

 

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

 П. Трендафилова 

      ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  

         РОСИЦА ТОТКОВА  
  

      
 

 

Протоколирал: 

 

 А. Фикова - главен експерт 
 

 

 


