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П Р О Т О К О Л 

 

София, 27.04.2022 г. 

 

от обществено обсъждане 
 

 

 

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

дейността на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня, като ВиК оператор за 

периода 2022-2026 г., и утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. 

 

Днес, 27.04.2022 г. от 10:10 ч. в сградата на Комисията за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) се проведе обществено обсъждане на Комисията, в 

състав ВиК, ръководено от председателя Станислав Тодоров. 

 

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Димитър Кочков, Пенка 

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

 

На заседанието присъстваха И. Касчиев  –  гл. директор на гл. дирекция 

„Водоснабдителни и канализационни услуги“, С. Маринова – началник на отдел „Цени 

и бизнес планове-водоснабдителни и канализационни услуги“ и експерти на КЕВР. 

 

Заседанието беше излъчено в реално време чрез You Tube канала на Комисията. 

 

Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, съгласно решение на 

КЕВР по Протокол № 286/10.12.2021 г., т. 1, за участие в общественото обсъждане на 

проект на решение относно заявление с вх. № В-17-49-12 от 30.06.2021 г. за одобряване 

на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня, 

като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. 

№ В-17-49-15 от 04.11.2021 г. и заявление с вх. № В-17-49-13 от 02.07.2021 г. за 

утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. №  В-

17-49-14 от 04.11.2021 г., са поканени заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 

от Закона за енергетиката. 

 

Проектът на решение за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на 

„ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня, като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., 

и утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги е изготвен от работна група в 

състав: И. Касчиев, Е. Маринова, С. Маринова, Р. Костова, В. Иванова, М. Кожухарова, 

Й. Велчева, Н. Иванова, Н. Ненков. 

 

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 99 от 19.04.2022 г., т. 1, е осигурена 

и възможност за дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype. 
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С писмо на КЕВР с изх. № В-03-06-7/19.04.2022 г. като заинтересовани лица са 

поканени МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И 

БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, „БЪЛГАРСКИ ВИК ХОЛДИНГ“ EАД, ОМБУДСМАН 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВ СИНДИКАТ 

„ВОДОСНАБДИТЕЛ”- КНСБ, ФЕДЕРАЦИЯ „СТРОИТЕЛСТВО, ИНДУСТРИЯ 

И ВОДОСНАБДЯВАНЕ“ – КТ „ПОДКРЕПА“, БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО 

ВОДИТЕ, СЪЮЗА 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“, ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ, ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

КЮСТЕНДИЛ - АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК, „ВИК ПАНИЧИЩЕ“ ЕООД, ГР. 

САПАРЕВА БАНЯ.  

 

На общественото обсъждане присъства:  

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

„Водоснабдител”- КНСБ. 

 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И 

БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, „БЪЛГАРСКИ ВИК ХОЛДИНГ“ EАД, ОМБУДСМАН НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФЕДЕРАЦИЯ „СТРОИТЕЛСТВО, ИНДУСТРИЯ И 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ“ – КТ „ПОДКРЕПА“, БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО 

ВОДИТЕ, СЪЮЗА 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“, ОБЩИНА САПАРЕВА 

БАНЯ, ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ - АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК, 

„ВИК ПАНИЧИЩЕ“ ЕООД, ГР. САПАРЕВА БАНЯ не са заявили участие.  

 

Станислав Тодоров: 

От страна на поканените заявено участие имаме от г-н Мариян Бухов, който е 

председател на Националния браншови синдикат “Водоснабдител“ – КНСБ. 

Заповядайте, г-н Бухов, да изразите своето становище по отношение на така 

направения публикуван проект на решение. 

 

Мариян Бухов – председател на Национален браншов синдикат 

„Водоснабдител”- КНСБ: 

Уважаеми г-н Тодоров, уважаема г-жо Трендафилова, уважаеми г-н Кочков, аз 

приветствам решението на Комисията да започне най-сетне (според нас) след десет 

месечно закъснение, разглеждането на бизнес плановете на ВиК операторите. Сега, 

защо се започна с точно тези два ВиК оператора за нас лично е загадка, но така или 
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иначе щом така е решила Комисията, така е започнала. Конкретно за ВиК Паничище, 

ние подкрепяме подготвения доклад и по него нямаме в конкретика забележки. Ще ми 

позволите, само искам да кажа няколко общи думи и те са свързани с ниските нива на 

възнаграждение, като цяло във ВиК сектора. През изминалия регулаторен период 

забавянето в ръста на работната заплата във ВиК дружествата чувствително изостана от 

средната работна заплата в страната, поради което се натрупа доста сериозно социално 

напрежение сред нашите членове. Тук ще Ви кажа, че във ВиК сектора работят 16 хил. 

души, от които 9730 са наши членове. Обикалям страната постоянно в рамките на тези 

три месеца докато траеше мораториума и искам да Ви кажа, че вече ножът е опрял до 

кокала. Ние сме готови за протестни действия и съответно да отстояваме правата на 

нашите членове. Като цяло виждам, че и в доклада на Паничище и в доклада на ВиК –

Монтана, там ще се спра малко по-подробно, като го разглеждаме него, Комисията се 

съобразява с подписаното от Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ 

тристранно споразумение между нашия синдикат, Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството и „Български ВиК холдинг“ ЕАД за 15% ръст на 

работните заплати в настоящия регулаторен период, в който влизаме в момента, като 

това увеличение следва да бъде всяка следваща година, спрямо предходната, с цел вече 

към петата година ние да достигнем средни нива на работната заплата в края на 

периода. Сега, виждате как се развиват инфлационните процеси и реално това вече в 

началото на годината с ръста на минималната работна заплата и така, както настояваме, 

КНСБ с актуализацията на бюджета, ние ще искаме още един ръст на минималната 

работна заплата от 01 юли. Вече това увеличение може би няма да бъде достатъчно, 

затова апелирам към Вас като Председател на Комисията за енергийно и водно 

регулиране и на членовете от състав ВиК по най-бързия начин да се пуснат докладите, 

за които имате готовност и да бъдат разгледани, тъй като напрежението е много голямо 

и аз не мога да се ангажирам, че ние няма да пристъпим и към ефективни протестни 

действия. Това го искат нашите членове и аз съм длъжен да го кажа на тази маса пред 

Вас. Това е, което тук ще кажа на това обществено обсъждане, а после за ВиК – 

Монтана ще дам малко по-голяма конкретика. 

 

Станислав Тодоров: 

Благодаря, г-н Бухов! Колеги, от работната група, имате ли някакви коментари 

по така направеното изявление и становище? 

 

Ивайло Касчиев – главен директор на главна дирекция „Водоснабдителни 

и канализационни услуги“: 

Само да обърна внимание, че реално докладът, който беше изготвен за този 

бизнес план за ВиК – Паничище, беше приет от Комисията още през декември и беше 

насрочено открито заседание и обществено обсъждане през месец декември, което не 

се проведе, заради наложеният от Народното събрание мораториум, така че има ясен 

отговор, защо се започва с това дружество. Благодаря!  

 

Станислав Тодоров: 

Благодаря, г-н Касчиев, в такъв случай с това изчерпваме общественото 

обсъждане. Давам 14-дневен срок за предоставяне на становища в Комисията. 

Обявявам следващата дата за закрито заседание за 19.05.2022 г., с което закривам 

заседанието. 
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Приложение: 

1. Писмо на КЕВР с изх. № № В-03-06-7/19.04.2022 г. - покана до 

заинтересованите лица относно проект на решение за одобряване на бизнес план за 

развитие на дейността на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня, като ВиК 

оператор за периода 2022-2026 г., и утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:     

     

 

.................................................    СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ       

 Д. Кочков 

 

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

 П. Трендафилова 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  

                                                                                           РОСИЦА ТОТКОВА 

     

 

 

Протоколирал: 

 И. Зашeва - главен експерт 


