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П Р О Т О К О Л 
 

София, 09.09.2022 г. 

 

от Обществено обсъждане 

 

на проект на решение относно заявление с вх. № В-17-20-13 от 30.06.2021 г. 

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

канализация“ EООД, гр. Смолян като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., 

изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-20-1007 от 17.07.2022 г., и 

заявление с вх. № В-17-20-14 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени 

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

17-20-1008 от 17.07.2022 г. 

 

Днес, 09.09.2022 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 доц. д-р Иван Н. 

Иванов. 

 На общественото обсъждане присъстваха членовете на Комисията Димитър 

Кочков, Пенка Трендафилова и Юлиян Митев – за главен секретар, съгласно Заповед № 

958 от 31.08.2022 г. (без право на глас). 

 

На общественото обсъждане присъстваха И. Касчиев – главен директор на 

главна дирекция „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 № 234 от 02.09.2022 г., т. 1, за участие в общественото обсъждане 

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

„Водоснабдяване и канализация“ EООД, гр. Смолян 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“ EООД, гр. Смолян 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 № 234 от 02.09.2022 г., т. 1, е осигурена 

и възможност за дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype. 

 

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-20-1007/02.09.2022 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 Смолян 

- Асоциация по ВиК, Община  Смолян, Община Борино, Община Баните, Община 

Девин, Община Доспат, Община Златоград, Община Мадан, Община Неделино, 

Община Рудозем, Община Чепеларе и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. 

Смолян. 

 

Заявилите присъствено участие в общественото обсъждане са: 

• г-жа Боряна Джунева – главен експерт в администрацията на Омбусмана 

на Република България; 

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

синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ; 

• г-н Георги Василев – управител на „Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД, гр. Смолян; 

• г-жа Севда Хаджиева – главен счетоводител на „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД, гр. Смолян; 

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

• г-н Георги Тонков – гражданин. 

 

Заявил участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype е: 

• г-н Боян Симеонов – главен секретар на Областна администрация Смолян 

– Асоциация по ВиК. 

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, „Български ВиК 

холдинг“ ЕАД, 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“, Община  Смолян, Община Борино, Община Баните, 

Община Девин, Община Доспат, Община Златоград, Община Мадан, Община 

Неделино, Община Рудозем и Община Чепеларе не са заявили присъствено участие или 

дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Думата на участниците ще давам в реда, в който изчетох списъка. Започваме с г-
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жа Боряна Джунева, която е главен експерт към Омбусмана на Република България и 

ще представи становището на Омбудсмана. Г-жо Джунева, заповядайте! 

 

Боряна Джунева – главен експерт в администрацията на Омбусмана на 

Република България: 

Уважаеми г-н Иванов, уважаеми членове на Комисията, уважаеми госпожи и 

господа, благодаря за възможността на представя становището на Омбудсмана. Проф. 

Ковачева категорично не приема предложеното увеличение на цените на клиентите на 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян, а именно 44% за 2022 г. спрямо 

предходната и с цели 119% за 2026 г. спрямо 2021 г. В същото време качеството на 

предоставяне на услугата не се повишава, което се потвърждава и от следните факти: 

Първо, в края на регулаторен период 2022 г. – 2026 г. ВиК операторът не 

постига осем от определените от КЕВР прогнозни конкретни цели за показатели за 

качество, сред които и два от показателите за ефективност: общи загуби на вода във 

водоснабдителната система и рехабилитация на водопроводната мрежа.  

Второ, в данните в годишния доклад и сравнителния анализ за състоянието на 

ВиК сектора в страната за 2020 г. оценката на регулатора за 29 показателя за качество е 

пълно неизпълнение. Реално това са всички показатели за качество, без един – 

непрекъснатост на водоснабдяването, който пък е с оценка „Добро“. От доклада на 

работната група не се установява „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян 

да е представяло резултати от консултации с потребителите, каквото е изискването на 

Наредбата за качеството на ВиК услугите. Посочено е, че бизнес планът на 

дружеството е достъпен на интернет страницата на компанията, откъдето всеки желаещ 

може да се запознае с него, което Омбудсманът счита за неприемливо. Освен това 

работната група е приела, че бизнес планът на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, 

гр. Смолян е одобрен без възражения от Асоциацията по ВиК, тъй като в определения 

45-дневен срок Асоциацията не е взела решение за съгласуването му. На проведеното 

заседание на Общото събрание на АВиК – Смолян на 29-ти август, седем дни след 

изтичането на срока за съгласуване, е взето решение, че бизнес планът не е съгласуван, 

което не е отчетено от регулатора. На практика Комисията допуска, отново ще повторя 

Омбудсмана, на формално основание, че бизнес планът е приет от АВиК, но реално той 

не е приет, което би трябвало да е от съществено значение.  

С оглед изложеното, Омбудсманът очаква от КЕВР да вземе справедливо 

решение относно цените на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян, при 

спазването на принципите, от които следва да се ръководи при осъществяване на 

дейността си съгласно Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 

услуги. От институцията ще изпратим и писмено становище в срок. Благодаря Ви! 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-жо Джунева! Очакваме и Вашето писмено становище, което ще 

бъде разгледано от работната група и отразено в обяснителната записка към финалното 

решение, което ще приеме Комисията. 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! Уважаеми дами и господа, ние от Национален 

браншови синдикат „Водоснабдител“ внимателно се запознахме с доклада на работната 

група за „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян. Категорично сме 

съгласни с него, защото в него виждаме отражение на нашите дълги усилия за 

увеличаване на работните заплати на работещите в сектора. Там е отразено 
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споразумението, сключено между нашия синдикат, „Български ВиК Холдинг“ ЕАД и 

Министерството на регионалното развитие. Бизнес планът е амбициозен. Аз пожелавам 

на г-н Василев да успее да го изпълни, защото вече изоставаме с девет месеца най-

малко и тези инвестиции, които са заложени би трябвало да се изпълнят. Пожелавам 

успех на г-н Василев. Благодаря! 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Няма да е повече от девет месеца, защото ние решението ще го вземем в края на 

месец септември и от първи октомври планът ще се изпълнява. Що се касае до темпа на 

повишаване на заплатите: Комисията изцяло изпълнява това споразумение, което беше 

постигнато между ВиК холдинга, Министерството на регионалното развитие и 

синдикатите с 15% ежегодно. Разбира се, това ежегодно води до изменение на цената 

на ВиК услугите срещу което протестират други участници в общественото обсъждане. 

Преминаваме нататък. Третият участник е г-н Боян Симеонов – главен секретар в 

Областна администрация Смолян, който ще говори и от името на Асоциация по ВиК, 

като се включи по Skype.  

 

Служител от КЕВР потърси г-н Боян Симеонов – главен секретар на Областна 

администрация Смолян – Асоциация по ВиК за видео разговор чрез програмата за 

съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Здравейте, г-н Симеонов.  

 

Боян Симеонов – главен секретар на Областна администрация Смолян – 

Асоциация по ВиК: 

Здравейте! 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Моля Ви да изразите становището на Областната администрация и на 

Асоциацията по ВиК по отношение на доклада и конкретно в случая по 

предложението, което се прави за проект на решение.  

 

Боян Симеонов – главен секретар на Областна администрация Смолян – 

Асоциация по ВиК: 

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

група, уважаеми дами и господа, Асоциацията по ВиК на обслужваната територия 

насрочи и проведе своето извънредно присъствено заседание на Общото събрание, с 

цел съгласуване на бизнес плана на ВиК оператора на 29.08.2022 г. Присъстваха 

членове на Асоциацията, които притежават 87,82% от гласовете. При гласуването на 

точката от дневния ред относно съгласуването на бизнес плана се получи резултат, 

който не отговаря на законовото изискване за вземане на валидно решение, а именно 

65,69% от гласовете бяха „за“ съгласуване на бизнес плана. Нямаше нито един глас 

„против“ и 22,13%, т.е. само Община Смолян гласува като „въздържал се“. Предвид 

така проведеното гласуване не се прие решение относно съгласуването на бизнес 

плана. Още веднъж искам да обърна внимание, че на заседанието на Общото събрание 

нямаше изказвания, нито пък представени становища, даващи основания за връщане на 

бизнес плана с указания за необходими изменения, доработка и корекции. Ето защо 

считаме, че следваше да изпратим проекта за решаване по компетентност от Комисията 

за енергийно и водно регулиране. Може би поради липсата на валидно взето решение, 

водещо до невъзможност на Асоциацията да изпълни нормативно заложения срок 

следва да се приложи нормативно приетата презумпция, че бизнес планът е приет без 
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възражения, съгласно Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услугите. По 

принцип сме запознати с проекта на решение и нямаме възражения за одобряване на 

бизнес плана и за утвърждаване и одобряване на цените на предоставяните от 

дружеството услуги. Благодаря за вниманието!  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Симеонов! Да, ние получихме Вашето писмо, запознахме се с 

него. Само бих уточнил, понеже Вие казахте, че може би… то не е може би, а ние сме 

длъжни да приложим нормативната база в този случай, това, което е направила и 

работната група в случая, който се е получил в Асоциацията по ВиК. Благодаря Ви за 

участието! Преминаваме към г-жа Мая Манолова, която ще представи становището на 

„Изправи се.БГ“. Г-жо Манолова, заповядайте!  

 

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

Благодаря, г-н Иванов! Благодаря за възможността да представя становището на 

Гражданска платформа „Изправи се.БГ“. Ние сме категорично против приемането на 

доклада и на решението за утвърждаване на нови цени на ВиК услугите в Смолян. 

Имаме нашите аргументи. Първо искам да отбележа, че става дума за увеличение с 

44,96%, а именно с 1,16 лв./куб. м. По отношение на поисканото увеличение за края на 

периода на бизнес плана цената на водата в Смолян ще се увеличи с цели 119%. Ако 

направим едно сравнение с момента, в който влезе в сила водната реформа през 2015 г., 

практически до края на периода повишаването на цената на водата ще бъде с 238%. 

Тъй като Смолян е в планински район, там преобладава гравитачното водоснабдяване. 

За хората, които са на гравитачно водоснабдяване от 1,67 цената за 11 години ще стане 

5,66 лв. или ще се увеличи с 238%. Става дума за едно драстично повишаване на цената 

на водата срещу което, виждаме и в бизнес плана, няма никакви значителни 

подобрения, включително по отношение на качеството – няма да повтарям 

Омбудсмана, бяха достатъчно изчерпателни. Единственото, което се променя за хората 

след утвърждаването на бизнес планове от КЕВР е повишаване цената на водата.  

Тъй като стана дума със секретаря на областния управител за начина по който се 

провеждат заседанията на ВиК асоциациите, съжалявам, че не мога да го попитам, но е 

безобразие когато служители на държавата изпълняват своите задължения по начин, по 

който нарушават закона. В случая КЕВР е приела, че няма валидно решение на ВиК 

асоциацията, защото самото заседание е било извън 45-дневния срок, което на практика 

обезсмисля това събиране. Не знам защо си позволяват да нарушават закона и не знам 

защо господинът, който очевидно е от Смолян, който не е чул аргументи „против“ по 

време на това заседание, може би така си ги организират тези заседания, може да се 

информира от заседанието на Общинския съвет в Смолян, където най-голямата община 

категорично взема решение, че не приема бизнес плана и не приема повишаването на 

цената на водата. Толкова по този въпрос.  

Освен това нарушение на чл. 10, ал. 4 на Закона за регулиране на ВиК услугите, 

има и други сериозни нарушения на закона, които ни карат да сме против приемането 

на повишаването на цената на водата. Изисква се извършването на технико-

икономически анализ на съществуващото положение, т.е. анализ на петгодишния 

период, което реално не е направено в доклада и КЕВР си е затворила очите за това. Би 

следвало по един от основните показатели намаляване на загубите на вода също да 

има произнасяне на КЕВР. Извинявайте, но за 11 години за едни хора цената на водата 

се увеличава с 240% и по отношение на най-големия проблем със загубите няма 

никакво подобрение. Те са си били 45% загуби през 2015 г. 44% ще си бъдат и през 

2026 г., въпреки че инвестициите, освен от повишената на водата, което води до 21 

млн. лв. инвестиции за следващия период, има и инвестиции по оперативната програма 

в размер на още едни 68 млн. лв. Значи срещу едни 100 млн. лв. инвестиции 
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подобрение по отношение на течовете и загубите в крайна сметка не се случва.  

Сега по отношение на разходите за заплати. Ще възразя на председателя 

Иванов, че тук има участници, които не желаят заплатите във ВиК сектора да се 

повишават. Аз лично не съм пропуснала нито едно заседание за утвърждаване на 

бизнес планове. Нито едно! До момента не съм чула някой да възразява срещу 

повишаването на заплатите. Ние от „Изправи се.БГ“ сме категорично „за“, тъй като при 

инфлация от 17% 15% увеличение на заплатите е даже изоставащо. Тези хора по 

някакъв начин трябва да живеят и да си хранят семействата. Даже е малко това 

повишение на заплатите, но в същото време не мога да се съглася с раздуването на 

персонала във ВиК-та. Ще го кажа отново и за „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, 

гр. Смолян, но то не е само за „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян. 

Назначенията на партийно приближени калинки, послушковци, роднини и прочее във 

ВиК дружествата за последните десет години просто не е спряло. Тук отново ще задам 

въпрос на работната група. Всеки път го задавам и отговор не получавам. Тук отново се 

предвижда повишаване на персонала и спорът ни с г-н Касчиев е за това как би 

следвало да се изпълнява чл.9, ал. 2, т. 15, а именно да се вземе предвид числеността на 

персонала спрямо броя на обслужваните потребители. Всеки път спорим дали става 

дума за водопреносни сградни отклонения или за потребители и сега Ви цитирам 

текста от закона. Населението през 2026 г. в област Смолян спрямо 2020 г. ще се 

намали с 8,08%: от 101 000 на 93 000. В същото време е заложено да продължава да се 

увеличава персоналът, което в крайна сметка може би ще направи някаква услуга за 

тогава управляващите партии на национално и на местно ниво, но не дава никаква 

услуга на българските граждани. 

По един друг въпрос, за който също сме в спор. Аз така и не съм получила 

отговор на този въпрос. Надявам се, че все някога ще получа. Това е сигурно десето 

заседание или двадесето заседание за утвърждаване на бизнес план. Питам как се 

определя цената на електрическата енергия за следващия период, защото, извинявайте, 

Вие сте заложили 354 лв./МВтч? Има законово решение с актуализацията на бюджета, 

че цялото повишаване на цената на тока над 250 лв. за небитовите потребители се 

поема от държавата. В същото време Вие залагате 354 и до края на тази година.  

Освен това, така и не получих отговор за похарчените с наши пари, на 

данакопладците 123 млн. лв. – допълнително дадени на ВиК сектора за скъпия ток, 

извън компенсациите за небитовите потребители, които дава правителството от месец 

октомври миналата година. Има и едни 123 млн. лв., дадени с министерски 

постановления и решения от 01.02.2022 г. – 61 млн. лв., от 02.03.2022 г. – 46 млн. лв., 

от 06.04.2022 г. – 16 млн. лв. Как тези допълнителни 123 млн. лв. се отразиха върху 

цената на водата? Те са плюс другото, което държавата плаща. По тези причини и 

заради нарушението на Закона за регулиране на ВиК услугите, което за пореден път се 

допуска и от изготвилите бизнес плана, и от КЕВР, ние категорично възразяваме срещу 

приемането на доклада и на повишаването на цената на водата.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-жо Манолова. Само една дума искам да кажа, понеже бях 

споменат. Опазил ме Бог да твърдя, че някой тук е против повишаване на заплатите! Аз 

казах единствено, че повишаването на заплатите, което ние извършваме в съответствие 

със сключеното национално споразумение по необходимост, тъй като е ценообразуващ 

елемент, влияе и увеличава цената на водата. Единствено това казах, а съм сигурен, че 

не само от хората в тази зала, но и извън залата няма да се намери човек, който да е 

против повишаване заплатите на служителите. Има стенографски запис. Ако искате, 

след това може да видите, че точно това съм казал.  
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Мая Манолова – Гражданска платформа „Изправи се.БГ“: 

Аз чух! 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Имате възможност – ще Ви го предоставим. Колеги, преминаваме към 

последния от участниците, след което ще дам думата на представителите на 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян. Минавам към изказването на д-р 

инж. Георги Тонков. Заповядайте, г-н Тонков. Имате думата! 

 

Георги Тонков – гражданин: 

Г-н Председател, уважаеми членове на Комисията за енергийно и водно 

регулиране, аз съм от името на сдружение с идеална цел на живущите в гр. Смолян на 

ул. „Първи май“, бл. 7. Ние също сме страшно притеснени относно вдигането на водата 

и сме против това нещо, тъй като сме и клиенти на ВиК дружеството в Смолян. От 

2017 г. ние сме пускали няколко жалби, с които искахме да ни бъде сменен 

водопроводът заради който качеството на водата и на обратните води е в окаяно 

състояние. Многократно пред блока избиват аварии, за които ВиК дружеството идва и 

ги отстранява. Улицата пред блока е като швейцарско сирене в момента. През 2017 г. 

като бяхме пуснали жалбата, дружеството отговори, че самият водопровод е сменен по 

първия воден цикъл, което не беше така. Улицата е изписана. Отговориха, че до края на 

годината ще подменят питейната и обратната вода, но до ден днешен не се е случило. 

Тази година пуснахме жалба до кмета на община Смолян, който съдейства, като 

препрати до ВиК дружеството молба, с която проблемът трябваше да бъде разрешен. 

Отговор от дружеството не сме получили все още. Малко по-късно тази година, през 

юли месец, пратихме до самото ВиК дружество отново молба, с цел да се менят тези 

тръби и да се асфалтират улиците, тъй като е много неудобно за хората. Временно бяха 

поставени едни въздушни тръби, които минаваха от единия вход до другия. Тези дни те 

ги скриха, но разрушиха подпорни стени, с които в бъдеще ще имаме големи проблеми 

самите жители. Обратните води и проблемите с питейната вода, когато стане авария се 

просмукват и влизат в основите на блоковете. Аз съм също и управител на средния 

вход, който е един от най-потърпевшите. Молим, ако може, не смятаме, че с такава 

услуга би трябвало да се вдигат цените, даже ние бяхме решили да направим вид 

протест или да помолим докато започнем да получаваме качествена услуга цените на 

живущите в този блок да бъдат намалени до минимум. Това е засега. Просто изказвам 

възмущението и разочарованието, че се иска цените да бъдат вдигнати.    

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Тонков. Мисля, че представителите на „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД, гр. Смолян чуха Вашето оплакване. По принцип то е пряко към 

тях. Сега давам думата, разбира се, на г-н Василев. Заповядайте, г-н Василев! Имаше 

отправени критики. Имате думата.  

 

Георги Василев – управител на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. 

Смолян: 

Първо да отговоря на г-жа Джунева. Увеличението на цената средно за 

дружеството е 37%. 44,96 е цифрата, която потребители ползват и за трите вида услуги: 

доставяне на вода, отвеждане на канална и пречистване, но не всички потребители на 

територията на Асоциацията и на обособената територия ползват и трите вида услуги. 

Около 41% от населението ползва услугата пречистване, така че увеличението на 

цената на водата не е коректно да се казва, че е 44,96%.  

Намаляване на загубите. Чудесен въпрос. Ние в момента по ОПОС имаме може 

би един от най-големите проекти в държавата за такова малко дружество: 68 млн. лв. 



 

8 
 

[TLP-WHITE] 

Ниво 0 
 

Той е насочен точно за рехабилитация на водопроводи в гр. Смолян. Предвижда се 26 

км смяна на водопроводи на територията на града. Отделно: 37 км подмяна на 

канализация и реконструкция на канализационни мрежи, монтаж на регулатори за 

налягане – около 42 и др. съпътстващи съоръжения. С реализацията на този проект по 

ОПОС се надяваме загубите да бъдат намалени значително.  

По отношение на заплатите. Няма какво да коментираме въпроса. Не знам дали 

някой е ходил на пречиствателна станция за отпадъчни води сега лятно време, за да 

види какви са условията на труд и да види, че и възнагражденията са под 800 лв. 

основна заплата. Мисля, че ние сме отдавна длъжници на този достоен труд, който се 

полага от хората в дружеството.  

Как се определя цената на електроенергията? За май, юни и юли не сме 

получили една част от компенсациите до 250 лв./МВтч. Ние сме получили за 

последваната сметка до 310 лв./МВтч, в резултат на което за първото полугодие 

приключихме на загуба с около 110 000 лв. и продължаваме още да работим на загуба, 

тъй като голям е делът на електроенергията в дружеството. Искам да поясня, че 

Смолян е планински регион, но изворите не се намират в горната част на населените 

места. Изворите, за съжаление, са в долната част или в средата и ние имаме 38 помпени 

станции, 6 пречиствателни станции за питейни води и 7 пречиствателни станции за 

отпадъчни води, където всичко е на електроенергия: агрегати, възли и т.н.  

Да отговоря на г-н Тонков. Чудесен въпрос. Ул. „Първи май“ беше предвидена 

по ОПОС да се подменя по „Жълтата книга FIDIC“. Когато започнаха дейностите през 

септември 2020 г., се оказа, че по същата улица има устойчивост на настилката по ОП 

„Регионално развитие“ и улицата беше асфалтирана цялостно. Сега ние пет години 

нямаме право да я копаем тази улица. Във връзка с това сме отправили и питане до 

Агенция „Пътна инфраструктура“ и онзи ден се върна писмо, че въпросът ни трябва да 

бъде отправен към двете оперативни програми – към ОПОС и към ОП „Регионално 

развитие“. Ние сме отправи писмо и до двете програми. Чакаме тяхното решение. Дали 

ще имаме право да копаем и да си изпълним задълженията по проекта по ОПОС със 

смяна на канализация и част от водопровода по тази улица и ще асфалтираме от 

бордюр до бордюр, така че настилката да е устойчива, но там пък ще има двойно 

финансиране, чакаме решение на двете оперативни програми. Колкото до авариите. 

Мисля, че водопроводът вече е заровен и се възстановява опорната стена. Миналата 

седмица мисля, че е възстановена, така че ще си изпълним задълженията. Ще бъде 

асфалтирано и ще бъде възстановено, ако не е във връзка с тази ул. „Първи май“. 

Благодаря Ви! 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Василев. Г-жо Хаджиева, Вие се солидализирате с изказването 

и нямате друго изказване. Обръщам се към работната група и г-н Ивайло Касчиев, 

който е ръководител на работната група и е директор на дирекция „ВиК“. 

 

Ивайло Касчиев – главен директор на главна дирекция „Водоснабдителни и 

канализационни услуги“: 

Аз искам да дам отговори на няколко от поставените въпроси. Първо, по 

отношение на заседанието на Асоциацията по ВиК. Както стана ясно и от изказването 

на представителя на Асоциацията, и от това, което е посочено в доклада, не е 

проблемът в това, че заседанието е проведено извън срока по договор. Както виждате, 

ние сме изчакали неговото провеждане. Проблемът е в това, че Асоциацията не е взела 

решение, с което не е изпълнила изискването по закон или да съгласува бизнес плана, 

или да го върне с указания за преработка. В случая нито едно от двете неща не е 

направено, най-вероятно защото правилника на дейността на асоциациите дава 

възможност на представителите да гласуват „въздържал се“, поради което не е прието 
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решение. Именно в този случай следва да бъде приложено изискването на Наредбата, 

че след като не е взето решение се счита,  че бизнес планът е приет без възражение, за 

да може процедурата да върви. Пак казвам, че не е проблем фактът, че заседанието не е 

проведено в срока по договор. Ние следим страниците на съответните асоциации и 

винаги когато има насрочено заседание ние го изчакваме, за да отразим резултатите от 

него.  

По отношение на изказването, че трябва да има технико-икономическо анализ. 

Да, такъв трябва да има и той трябва да бъде изготвен от ВиК оператора в бизнес плана. 

Това нещо е направено от всички дружества. В своя доклад ние отразяваме основни 

компоненти, които са резултат от този технико-икономическо анализ. На практика ако 

Комисията трябва да пресъздаде цялата информация, която е в бизнес плана, нашите 

решения ще са по няколкостотин страници.  

По отношение на персонала. Отново следва да се поясни, че показателите за 

качество, определени в Наредбата за регулиране на качеството за ефективност на 

персонала се съобразява броя персонал спрямо сградните отклонения. Както можете да 

видите в доклада, по отношение на персонала за услугата доставяне на вода се 

предвижда оптимизация. По отношение на персонала за услугата отвеждане и 

пречистване се предвижда леко повишение, защото дружеството приема за 

експлоатация една нова пречиствателна станция за отпадъчни води.  

По отношение на цената на електроенергията. Беше казано, че не е получен 

отговор как е прогнозирана. В доклада ясно е описано как е прогнозирана: на база на 

осреднена цена от борсата „Ден напред“ за шестмесечен период плюс съответните 

добавки. Ясно е дружеството как е прогнозирало цената за следващия петгодишен 

период. По отношение на компенсациите, които се изплащат през текущата година. Тя 

трябва да приключи, дружеството да си даде отчет и тогава ние можем да преценим 

какви мерки можем да предприемем спрямо тези компенсации. Ние сме изискали 

информация за компенсациите, които са дадени на дружествата за предходната 2021 г. 

и в анализа на отчетните данни ние съответно ще предприемем необходимите действия. 

Благодаря за вниманието! 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря, г-н Касчиев! 

 

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

Извинявайте, но 2021 г. е взета за база в доклада по отношение на ел. енергията, 

а и другият отговор е незадоволителен. Какво излиза? На ВиК дружествата им плащат 

три пъти скъпия ток – един път потребителите през цената, един път ВиК холдинга, 

който е дал 123 млн. само тази година и един път държавата – през общите 

компенсации за небитовите потребители. Три пъти им се плаща едно и също.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Г-н Касчиев, заповядайте! 

 

Ивайло Касчиев – главен директор на главна дирекция „Водоснабдителни и 

канализационни услуги“: 

Реално новата цена на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян ще 

влезе от следващия месец. До момента те оперират със старата си цена, а плащат много 

по-висок разход за електрическа енергия спрямо това, което им е включено в цената. 

Тези компенсации, които са по решение на Министерски съвет по програмата, която се 

управлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството им се 

дава само разликата между това, което са им изплатили и това, което е включено в 

действащата цена, така че аз не виждам по тази линия някакъв проблем. Що се касае до 
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ВиК холдинга – при нас няма никаква информация какво прави холдинга по отношение 

на ел. енергията. Издадена е лицензия на дъщерното дружество на холдинга. Оттам 

нататък какво се случва трябва да запитате самия холдинг.  

 

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

Тогава да Ви кажа, за да знаете, ако не сте разбрали, че 123 млн. им даде 

правителството на ВиК сектора. Просто да го вземете предвид, все пак са 123 млн. Това 

не е от парите на холдинга, това са с решение на правителството допълнителни 

компенсации за тока, извън другите милиарди, които ги премятат за цялото увеличение 

над 250 лв., т.е. пак казвам, че те три пъти прибират за скъпия ток.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Г-жо Манолова, моля Ви! Вие знаете какви са правилата. Нарушавате ги, но 

извън всичко това аз не разбирам това, което Вие казвате и какво е отишло във 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян, защото ние конкретно 

разглеждаме бизнес плана и проект на решение за цените на „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД, гр. Смолян. Получили ли сте Вие някакви такива пари от ВиК 

холдинга? 

 

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

Не. Те са директно от Министерски съвет.  

 

Севда Хаджиева – главен счетоводител на „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД, гр. Смолян: 

Това, което сме получили като компенсация до края на 2021 г.: получили сме 

компенсация за първото тримесечие и за месец април сме получили компенсация. 

Енергията, която е включена в цената на водата е 60 000 на месец за „Водоснабдяване 

и канализация“ ЕООД, гр. Смолян. Разликата между 60 000 и 250, което дава 

държавата ние сме получили от доставчика и разликата, която се получава за четирите 

месеца само е компенсирана от Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството чрез Фонда за енергийна ефективност. Холдингът не е дал нищо на 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян. 

 

Цветанка Илиева - Гражданска платформа „Изправи се.БГ“: 

Каква Ви е средната цена от началото на годината? 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Моля, г-жо Илиева! Колеги, чухме всички записани участници в общественото 

обсъждане, дори накрая се проведе и кратка дискусия. Обръщам се към моите колеги. 

Имате ли изказвания? 

 

Д. Кочков: 

Искам едно дребно допълнение да направя, защото всеки път се споменава това 

обезлюдяване на региони. Хубаво е да се знае, че когато хората си тръгват от района, 

те си тръгват без отклоненията и сградните отклонения си остават там и имат нужда 

от същото обслужване, да не кажа и от по-голямо, защото няма собственик, който да 

ги наглежда. Докато не се поправят нещата нормативно, ситуацията ще бъде такава.  

 

П. Трендафилова: 

Аз искам един коментар да направя по повод на това, че няколко пъти се чу 

сравнение на проценти на цената на водата до 2026 г. Искам да кажа и Вие знаете, че 

тази цена не е гарантирана на дружеството. Има нормативни обстоятелства, при които 
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тя се променя, в зависимост от това как са изпълнени показателите.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Колеги, преди да закрия общественото обсъждане, това, което направих и в 

края на откритото заседание сега ще го повторя: насрочвам закритото заседание на 

Комисията за енергийно и водно регулиране, на което Комисията ще се произнесе с 

решение по отношение на бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване 

и канализация” ЕООД, гр. Смолян като ВиК оператор, както и за утвърждаване и 

одобряване на цени на ВиК услуги на 30.09.2022 г., с хоризонт от първи октомври да 

влязат в сила новите цени. Благодаря на всички участници в дискусията и за 

активното им участие! Благодаря на работната група! 

 

  

Приложение: 

1. Писмо на КЕВР с изх. № В-17-20-1007/02.09.2022 г. - покана до 

заинтересованите лица относно одобряване на бизнес план за развитие на дейността на 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян като ВиК оператор за периода 

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

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:     
     

 

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

       

 Д. Кочков 

 

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

 П. Трендафилова 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  

        ЮЛИЯН МИТЕВ 

      (Съгласно Заповед № 958 от 31.08.2022 г.) 

     
Протоколирал: 

 

 Н. Косев - главен експерт 


