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П Р О Т О К О Л 
 

София, 12.07.2022 г. 

 

от Обществено обсъждане 

 

на проект на решение относно заявление с вх. № В-17-14-59 от 29.06.2021 г.  

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

канализация” ЕАД, гр. Бургас като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., 

изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-14-66 от 01.12.2021 г. и вх. № В-

17-14-6/В-17-14-1010  от 21.03.2022 г., и заявление с вх. № В-17-14-58 от 29.06.2021 г. 

за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни 

услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-14-67 от 01.12.2021 г., вх. № В-17-14-

5/В-17-14-1011  от 21.03.2022 г. и вх. В-17-14-1011  от 22.06.2022 г. 

 

Днес, 12.07.2022 г. от 11:05 ч. в сградата на Комисията за енергийно и водно 

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

състав „Водоснабдяване и канализация“, ръководено от Димитър Кочков – член на 

Комисията. 

На общественото обсъждане присъстваха председателят на Комисията 

Станислав Тодоров, членът на Комисията Пенка Трендафилова и главният секретар 

Искра Стайкова (без право на глас). 

 На общественото обсъждане присъстваха С. Маринова – за главен директор на 

главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“ и експерти на КЕВР. 

 

Заседанието беше излъчено в реално време чрез интернет страницата на 

Комисията. 

 

Димитър Кочков съобщи, че е упълномощен от председателя на КЕВР да води 

общественото обсъждане в състав „Водоснабдяване и канализация“. 

Председателстващият Димитър Кочков откри обсъждането 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 № 176 от 05.07.2022 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” ЕАД, гр. Бургас 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. 
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Проектът на решение относно одобряване на бизнес план за развитие на 

дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас 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, Ани 

Вучкова-Гюрова, Николина Томова, Мая Кожухарова, Йовка Велчева, Надежда 

Иванова и Ненко Ненков. 

 

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 176/05.07.2022 г., т. 2, е осигурена и 

възможност за чрез комуникационната платформа Microsoft Teams. 

 

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-14-59/06.07.2022 г. като заинтересовани лица са 

поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 

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

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

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

Съюза на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на 

работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния 

капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска 

стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска 

национална асоциация „Активни потребители“, Комисия за защита на 

потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация Бургас - 

Асоциация по ВиК, „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, 

„Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД и „Водоснабдяване и канализация-

Сливен“ ООД. 

 

Заявилите присъствено участие в общественото обсъждане са: 

 г-жа Нина Бояджиева – началник на отдел „Права на потребителите на 

административни и обществени услуги“ в Омбудсман 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 Ганчо Тенев – изпълнителен директор на „Водоснабдяване и 

канализация” ЕАД, гр. Бургас;  

 г-жа Даниела Кирова – ръководител направление „Финансово-

икономическо“ на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас; 

 г-жа Мая Манолова – Гражданска платформа „Изправи се.Бг“. 

 

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 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 Бургас - Асоциация по ВиК, 

„Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД и „Водоснабдяване и канализация-

Сливен“ ООД не са заявили присъствено участие или дистанционно участие. 

 

Димитър Кочков: 

Давам думата по реда на заявилите участие, г-жа Нина Бояджиева - началник на 
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отдел „Права на потребителите на административни и обществени услуги“ от името на 

Омбудсмана на Република България да изкаже становище. 

 

Нина Бояджиева – главен експерт отдел „Права на потребителите на 

административни и обществени услуги“ в Омбусман на Република България: 

Уважаеми комисари, членове на работната група, „Водоснабдяване и 

канализация” ЕАД, гр. Бургас не постига осем от определените от регулатора 

конкретни цели за показатели на качество. Оценката за 25 показатели за качество на 

Комисията (да, наистина за 2020 г., разбрахме, че ще излязат резултатите сега за 2021 

г.) 25 показателя – пълно неизпълнение. Искам да ги зачета. Това са качество на 

питейната вода, общи загуби на вода, аварии по водопроводната мрежа, налягане на 

водоснабдителната система, рехабилитация на водопроводната мрежа, активен контрол 

на течове, ефективност на превеждане на водомерите в годност, ефективност на 

изграждане на водомерно стопанство, срок за отговор на жалби на потребители, 

присъединяване към системата, събираемост не знам дали казах. И на фона на това 

пълно неизпълнение се предвижда 59% увеличение на цената за 2022 г. в сравнение с 

2021 г. и 88% за 2026 г. Няма как Омбудсманът да подкрепи това предложение и 

апелираме за преразглеждане на цените. С тези увеличения домакинствата и сега 

изпитват трудности и ще се увеличат още повече несъбираемите вземания на 

дружеството. Ще представим становището в срок. Благодаря. 

 

Димитър Кочков: 

И аз Ви благодаря, г-жо Бояджиева. Следващият, който е заявил участие, е г-н 

Мариян Бухов - председател на Национален браншови синдикат „Водоснабдител“ – 

КНСБ. Заповядайте, г-н Бухов, да изкажете становище. 

 

Мариян Бухов – председател на Национален браншови синдикат 

„Водоснабдител“ – КНСБ: 

Благодаря, г-н Кочков. Ние от Национален браншови синдикат „Водоснабдител“ 

приемаме без забележки подготвения бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” 

ЕАД, гр. Бургас. Искам да кажа, че това е дружеството, което експлоатира два значими 

язовира по план, които са в приложение №1 към Закона за водите, и съответно 

реализира най-големите приходи от продажби от всички останали ВиК оператори с 

държавно участие. Дружеството експлоатира и множество пречиствателни станции 

както за питейни води, така и вече много за отпадъчни води. Бизнес планът е 

изключително амбициозен и следва, това което каза изпълнителният директор на 

дружеството, закъснението, с което се прима (това, което съм казвал и предишни пъти), 

е значително и ще се отрази на дейността на дружеството, тъй като трябва да се 

изпълняват значими инвестиционни ангажименти. Тук искам да взема отношение по 

това, което каза г-жа Манолова в предишното открито заседание относно 

електроенергията и компенсацията за нея, тъй като и аз съм си го отбелязал. Този 

въпрос действително стои и аз си го зададох от гледна точка на това, че тъй като във 

всички разглеждани доклади за приемане на бизнес плановете и проектите на решения, 

при различните ВиК оператори средната цена за електроенергията е различна. 

Действително в решението, което е за компенсацията за актуализацията на бюджета, 

всичко, което фактически бъде платено от ВиК операторите над 250 лв., ще бъде 

компенсирано от държавния бюджет. Сега тук съжалявам, че няма и представители на 

МРРБ, но този въпрос следва да бъде изяснен, тъй като реално компенсациите се 

плащат, тъй като съм запознат и съм се интересувал, това беше разговор, който 

водехме през януари при министъра на финансите, компенсациите по реално платени 

документи. Реално представят се фактури от всеки един ВиК оператор и се дава 
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компенсация за тези фактури. Говорим, че в момента това е решени в рамките на тази 

година. За следващите години какво ще стане - никой не знае. Така че е редно 

действително тази нормативна уредба, която сте подготвили, г-н Кочков, тя е 

належаща и трябва да бъде приета, тъй като ние няма как да минем без актуализация на 

бизнес плановете на ВиК операторите. Виждате, че всички управители, съответно 

изпълнителни директори, поставят въпроса, че и другите разходи, които са по 

икономически елементи, вече са остарели и те трябва съответно да бъдат 

актуализирани в рамките на края на годината или вече в един период, в който видим 

някаква по-дългосрочност, която да може да отговаря на нашето планиране. В момента 

изоставането с шест месеца вече води до изкривяване във всички финансово-

икономически параметри на бизнес плана. Благодаря Ви. 

 

Димитър Кочков: 

И аз Ви благодаря, г-н Бухов. Следващият по реда на заявилите участие е г-н 

Иоанис Партениотис - председател на Федерация „Строителство, индустрия и 

водоснабдяване“ към КТ „Подкрепа“: Заповядайте, г-н Партениотис. 

 

Иоанис Партениотис –председател на Федерация „Строителство, индустрия 

и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“: 

Благодаря Ви, г-н Председателстващ. Отново здравейте, цялата компания, както 

се казва. Аз също по подобие на анализа, който направих за Враца, ще направя и такъв 

за Бургас. Заявлението, което е подадено от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. 

Бургас, е в рамките на шестмесечния период, преди изтичането на последния бизнес 

план, т.е. 29.06.2021 г. и това заявление е допълнено през 2022 г. на 22.06. По 

критериите на КЕВР „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас попада в 

групата на големите ВиК оператори. Има сключен договор с АВиК през 2016 г., 

допълнен през 2019 г. със срок на действие на този договор от 15 години, като 

„Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас обслужва абсолютно всичките 

общини на територията на обл. Бургас, а те са 13 на брой. Има търговски 

взаимоотношения, т.е в някои от случаите е доставчик на вода за „Водоснабдяване и 

канализация-Сливен“ ООД и „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, и 

респективно е потребител за някои от населените места, граничещи с обл. Варна, от 

„Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД. В задължителните инвестиции, 

заложени в договора с АВиК, те са в размер на 54 млн. лв. за тези 15 годили или средно 

по 3 600 хил. лв. на година, като за сегашния регулаторен период 2022-2026 г. те са в 

размер на 21 млн. лв. или близо 40% от изискуемите по договора с асоциацията. Бизнес 

планът, който „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас предлага за одобрение 

от Комисията, е заложен размер на инвестициите в размер на 23 млн. лв., т.е. с 2 млн. 

лв. над изискуемите от договора с асоциацията. Всичките инвестиции (и може би тук 

ще повторя колегата от КНСБ, е, че планът е доста амбициозен) целият размер на 

инвестициите е само със собствени средства, без привлечени такива, като инвестициите 

се разпределят за собствени активи в размер на 16,9%, а за публични активи в размер 

на 83,1%. Самото ВиК е едно от стабилните ВиК, може би едно от най-стабилните в 

цялата система. Няма заеми към банкови институции. Предстои съответно подписване 

на договор с ЕБВР и то е свързано с изпълнението на договора по проект на ОП Околна 

среда, като разбира се, този заем ще бъде постепенен, т.е. за изпълнение на конкретни 

обекти година по година, така както са заложени по самия проект. Параметрите на 

публичните активи, които съответно са заложени в бизнес плана, показват следното 

нещо: Доставяне на вода. Имаме константна величина, т.е. 241 населени места - 

Всичките, които са на територията на обл. Бургас. Канализационни системи - имаме 

увеличение с едно населено място за изграждане на канализационна система. 
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Пречистване, съответно с две включването на пречиствателни станции на две населени 

места. Водоизточниците – имаме увеличение на четири водоизточника от 263 на 267. 

Все пак трябва да имаме предвид, че на база на договор имаме прехвърляне на два 

язовира, които да бъдат с резервно водоснадбяване. Това са язовирите Ахелой и Порой, 

които бяха прехвърлени към „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас от 

Напоителни системи. В тази връзка имаме изграждане на две пречиствателни станции 

за питейни води към тези два язовира. За включването на тези язовири към 

водоснабдителната система е необходимо изграждането на три допълнителни 

водоснабдителни помпени станции. Отделно на това, в рамките на бизнес плана имаме 

заложено увеличение на канално-помпените станции с 6 бр. и съответно включване в 

системата на нови три пречиствателни станции за отпадни води. Тук е моментът да 

кажа, че това е единственото ВиК дружество, което има изключително голям брой 

пречиствателни станции за отпадни води, с които да отговори на екологичните 

изисквания, които налага и Регламентът на ЕС. От гледна точка на водните количества, 

дружеството залага увеличение на водните количества с 5 млн. и в този смисъл и 

продадената вода, която смята да реализира, имаме увеличение също с 3 млн. Загубите, 

които залага в бизнес плана, е загубите да бъдат намалени, макар и символично с 1%. 

Отведените отпадни води на база на изграждането на тези нови 6 бр. канално-

помпените станции съответно да се увеличи с 5%, а пречистването на база пак на 

въвеждането на нови три пречиствателни станции за отпадни води да бъдат увеличени 

с 10%. От гледна точка на персонала. Дружеството залага намаление на персонала в 

края на регулаторния период с около 70 човека, което на фона на общо заетите 1243 

към момента, той да стане 1178 души, т.е. грубо казано около 5% имаме намаление на 

персонала и това е в частта доставяне на вода, имайки предвид, че това намаление ще 

обхване най-вече инкасото, тъй като дружеството залага идеята за дистанционно 

отчитане на водомерите. Оттук съответно редуциране на заетите в тази дейност. 

Средната работна заплата се залага да бъдат почти с 15%. Изчислено е 14,98% и това 

горе-долу като идея е да се компенсира изключително ниското забавяне 

възнагражденията на работниците по подобие и на други ВиК оператори, което 

съответно ние наблюдаваме в последните десетина години. Смело мога да кажа, че 

ВиК системата беше най-ощетената система от гледна точка на тези, които се водят в 

част от реалната икономика. Имам предвид работещи в нея. Дружеството залага 

намаление на потреблението на електроенергия в доставянето на вода и на 

пречистването на вода, но разбира се, това намаление,базирано на инвестициите в по-

ефективни съоръжения, по-ниско разходни електросъоръжения, не може да бъде 

компенсирано това, което се случва, с електроенергията. И тук е моментът да спомена, 

че да, действително през тази година с бюджета на държавата е заложена компенсация 

на целия небитов консуматор на електроенергията над 250 лв./МВтч, но това е 

заложено само за тази година. За следващата година така или иначе не е ясно какво 

точно ще става. Да, действително бяха проведени една доста обстойна среща в 

началото на годината през м. януари с присъствието на министрите на енергетиката, на 

регионалното развитие и на финансите, на която бяха решени стъпки, с които да бъде 

балансирано и намиране на модела, по който съответно да се компенсира цялата 

електроенергия на ВиК операторите, но така или иначе за момента ние сме, как да 

кажа, първи стъпки правим в тази посока. Да, действително, беше заложена идеята ВиК 

холдингът да бъде търговец на електроенергия за цялата система. Той получи през 

миналия месец лицензия от КЕВР и тепърва трябва да видим дали ще може да изпълни 

функциите, за които се залага като идея, така че ВиК операторите да не закупуват 

електроенергията, както го правят повечето от небитовите потребители на тази 

енергия, с ден напред, а да има една предсказуемост с 12 или 24 месеца, с което 

съответно ще отговори и на модела, който е заложен в отделните бизнес планове, в 
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частност бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас. От гледна 

точка на показателите качество, не, преди това за утайките. Имаме 100% 

оползотворяване на утайките, т.е. нямаме никакво депониране, като това 

оползотворяване се осъществява чрез рекултивация в екваторията на Дебелт и 

съответно остатъкът се дава към земеделските стопани. От гледна точка на 

показателите качество. Ние имаме ниво на покритие на населените места от гледна 

точка на доставяне, почти 100%, 99,98. Качеството на питейната вода е 99,67%, т.е. 

почти 100%. Ниво на покритие отвеждане на водите, залага се с 10% да бъде увеличено 

това ниво на покритие. Ниво на покритие за пречистване – също има заложено 

увеличение от 14,5%. Броят на авариите, което прави впечатление за регулаторния 

период, три пъти да бъдат намалени броя на авариите. От 213 на година те да достигнат 

75 бр. на година. Оползотворяването на утайките, както споменах, да бъде на 100%, т.е. 

да имаме 25% увеличение на утайките – от 75% в момента те да станат 100%. 

Събираемостта, за която стана въпрос, може би това е свързано и с въвеждането на 

системата за дистанционно отчитане, с 2,5% да бъде увеличена събираемостта, от 88% 

на 90,5%. И стигаме пак за нивата на цената на ВиК услугата. За регулаторен период 

2022-2026 г. увеличението се залага за целия период да бъде 18% на цената, така че тя 

от 4,38 лв. да стане 5,19 лв. Тук може би, не знам кой как е изчислявал, чух 

представителя на Омбудсмана, че казва за периода 2020-2026 г., че увеличението е 

88%. По мое изчисление, от това което виждам от доклада, това увеличение е 68%, а не 

88%. Тоест от 3,08 лв. става на 5,19 лв. Предлаганите нива на цена за водната услуга са 

далече от социално поносимата цена, като за 2022 г. тя е 5,64 лв. при 4,38 лв., а за 2026 

г. - 6,46 лв., далече от това, което се иска - 5,19 лв. Пак казвам, че това е всичкото при 

условностите, че няма да има много рязко вдигане на цените на електроенергията и с 

пълната неяснота как ще бъде компенсиран този компонент. Благодаря. 

 

Димитър Кочков: 

И аз Ви благодаря, г-н Партениотис. Следващият, на който ще дам думата, е г-

жа Мая Манолова от Гражданска платформа „Изправи се.Бг“. Заповядайте, г-жо 

Манолова, да вземете отношение по представения проект. 

 

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

Благодаря, г-н Председател. Уважаеми дами и господа, Гражданската платформа 

„Изправи се.Бг“ е против, разбира се, срещу увеличението на цената на водата в Бургас 

с 58,86%. Съвсем коректни са числата, съвсем коректно сме направили сметките, както 

и че в края на периода през 2026 г. увеличението ще бъде с 88,04%. Всъщност за 

следващата година това е най-високото процентно увеличение на цената на водата в 

Бургас. Нито една от другите ВиК асоциации, респективно ВиК дружества не са 

поискали увеличение над 50%. Това се случва в Бургас и би следвало наистина да 

видим какви са основанията за това. Ние от „Изправи се.Бг“ не намираме такива 

основания. Преценявайки различните показатели, които са изписани в доклада на 

КЕВР. През 2015 г. по отчет загубите на вода са били 53,34%. Това пише в доклада. 

През 2020 г. те са 54,19%. Увеличението е нагоре, почти с процент. За 2022 г. са 

планирани 54%, т.е. устойчиво сме нагоре, а до края на периода ще станат 53,17%, т.е. 

горе-долу на нивото от 2015 г. Значи за 10 години какво имаме? Имаме повишаване на 

цената на водата общо, сравнено с 2015 г., със 139% и почти никакво намаление на 

загубите на вода. В същото време е добре да бъдат проследени и инвестициите, защото 

това е едно от ВиК дружествата, което има най-големи инвестиции. В бизнес плана 

2017 – 2022 г. общите инвестиции са били планирани в размер на 87 млн. лв. За новия 

ценови период те са в размер на 135 млн. лв. или общо 223 791 хил. лв. Това са 

милиони, които са включени в цената на водата, която потребителите плащат. Отделно 
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от това, по ОП Околна среда се изпълнява интегрираният воден проект, водният цикъл 

в обл. Бургас, който е на стойност 459 млн. лв. Срокът на изпълнение е до края на май 

2024 г. или общо за целия период инвестициите във „Водоснабдяване и канализация” 

ЕАД, гр. Бургас са 683 млн. лв. Наистина забележително, което, разбира се, е чудесно, 

стига да се отразяваше върху загубите на вода и върху качеството на водата. Тук 

отново Омбудсманът беше изключително подробен, така че аз няма да преповтарям, но 

реално ползите от тези инвестиции, чудесно е, 680 млн. лв., скоро ще стане 1 млрд. лв., 

някак си не се усещат по отношение на общите показатели. Всъщност, интересно защо, 

в доклада на КЕВР, на работната група и на КЕВР, осигурените средства по ОП Околна 

среда не са коментирани и не са предмет на анализ за следващия ценови период. Тоест 

как това се отразява върху показателите на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. 

Бургас и върху цената на водата. КЕВР мълчи. Дали също така КЕВР осъществява 

някакъв контрол, макар че, разбира се, това са пари по оперативна програма, които се 

контролират по друг начин, но все пак моят въпрос и към КЕВР е: Прави ли се някакво 

общо наблюдение върху отчетените средства за инвестиции във ВиК мрежата по 

оперативната програма? И в крайна сметка може би да го формулирам и като въпрос, 

не само като изумление. Защо след тези инвестиции 223 млн. лв. за ВиК, платени от 

потребителите, плюс 459 млн. лв. по ОП, в крайна сметка нивото на загубите си е 

същото като през 2015 г.? Хората плащат 140% по-висока цена до края на периода. За 

показателите на качество няма да се спирам. Само искам да обърна внимание, но да 

попитам сега, след като в показателите за неизпълнение е включена и събираемостта на 

вземанията от битови потребители, като числата наистина са стряскащи. Например в 

Сунгурларе 38,48% е процентът на несъбраните вземания. В Обзор - 19,97%, в Несебър 

- 18,09%. Как смятате, че при цена 3,08 лв. при такава несъбираемост, сега, като се 

качва с 60% отгоре, събираемостта ще се подобри? И тук беше започната темата с ВиК 

холдинга и с дружеството, лицензирано да бъде търговец с ел. енергия на енергийната 

борса. Задавах този въпрос на предходните заседания на КЕВР по повод на други ВиК 

дружества, тъй като въпросът се отнася, разбира се, не само до „Водоснабдяване и 

канализация” ЕАД, гр. Бургас, а изобщо до ВиК сектора. Наистина този въпрос - кога 

ще заработи, как ще се отрази на цената на водата, в която се включва цената на ел. 

енергията, и отново въпросът – до края на годината е некоректно да бъде заложена 

цена на тока от 345 лв., изобщо за предстоящия период, при положение, че държавата 

от миналата година (мисля, че от м. октомври) компенсира, а сега вече в 

актуализацията на бюджета са заложени трайни решения как цялото увеличение над 

250 лв. за тока ще бъде поето от всички български данъкоплатци през държавния 

бюджет.  

И имам един въпрос към колегата от Подкрепа, който е и член на Съвета на 

директорите на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас. Нали така? В какво 

качество се изказвате – като синдикален представител или като член на ръководството 

на дружеството? Защото това е важно предвид и адмирациите към ръководството на 

дружеството, които адмирации (предвид показателите) от „Изправи се.Бг“ не 

споделяме. В същност не е ясно и гражданите на Бургас какво споделят – дали 

адмирациите, или критика предвид факта, че и тук провеждането на обществени 

консултации е абсолютно неглижирано. Изобщо хората знаят ли, че смятате с 60% да 

им вдигнете водата? По какъв начин сте ги информирали и по какъв начин изобщо 

върви обратната връзка? Разпоредбите на съответната наредба са много ясни, че трябва 

да бъдат проведени обществени консултации с населението, което ще бъде засегнато с 

това най-високо повишаване на цената на водата в цялата страна, а именно 58%. 

 

Димитър Кочков: 

Благодаря, г-жо Манолова. Преди да дам думата на заявителя, имате 
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възможност, г-н Партениотис, ако искате да отговорите, с молба да не влизаме в 

диалогов режим пак. 

 

Иоанис Партениотис –председател на Федерация „Строителство, индустрия 

и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“: 

Не, аз ще отговоря, разбира се, много точно. В крайна сметка там е записано в 

каква функция съответно се изказвам – като председател на Федерация „Строителство, 

индустрия и водоснабдяване“ към КТ „Подкрепа“. Разбира се, ако бях във функцията 

си на председател на СД на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, аз тогава 

щях да взема отношение в предишното заседание, където съответно беше 

изпълнителният директор и главният счетоводител на ВиК. Така че по този начин Ви 

отговарям на Вас, в каква функция съответно беше моето изказване. 

 

Димитър Кочков: 

Благодаря, г-н Партениотис. И последният от заявилите участие, това е 

представителят на заявителя „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас. Кой ще 

вземе участие? Г-н Ганчо Тенев – изпълнителен директор, заповядайте да изкажете 

становище и да отговорите на поставените въпроси. 

 

Ганчо Тенев – изпълнителен директор на „Водоснабдяване и канализация” 

ЕАД, гр. Бургас: 

Значи, ако не се бяха направили тези инвестиции, няма да коментирам цифрите, 

загубите на вода в Бургас щяха да са се качили отдавна. Мрежата на Бургас е около 

4 500 км. Целият ОПОС и това, което ние сме свършили като инвестиции, е подменена 

не повече от 500 км мрежа. Има да се сменя още 90% мрежа. И гражданите трябва да го 

разберат това нещо. Не може с мрежата от петдесетте години да намалим загубите. 

Така че по въпроса за инвестициите е ясно за какво ги правим. За информирането на 

населението, в крайна сметка след като асоциацията… всички общински съвети са 

гласували за това повишение на цената в асоциацията, и това решение са 

упълномощени всички кметове да го вземат, аз не смятам, че населението на Бургас не 

знае. 

 

Димитър Кочков: 

Благодаря Ви, г-н Тенев. От страна на Комисията, колеги, имате ли въпроси или 

становища, преди да дам думата на работната група? Няма такива към момента. 

Работната група, кой ще отговори на поставените въпроси или ще изкаже становище? 

Заповядайте, г-жо Маринова, имате думата. 

 

Силвия Маринова: 

По отношение на показателите за качество по ОП Околна среда, те са 

съобразени с така поставените нива на показатели на качество от дружеството в бизнес 

плана общо за територията. Всички останали изказвания ще бъдат анализирани от 

работната група и ще дадем становище в проекта на решение, както и по постъпилите 

писмени становища в законоустановения срок. 

 

Димитър Кочков: 

Благодаря Ви. Преди да закрия заседанието, напомням, че срокът за представяне 

на допълнителни становища, писмени, е 14-дневен и обявявам датата на закритото 

заседание още един път - 29.07.2022 г., с което закривам заседанието. Благодаря за 

участието. 
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Приложение: 
1. Писмо на КЕВР с изх. № В-17-14-59/06.07.2022 г. - покана до 

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

„Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас 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:  

         

 

         ИСКРА СТАЙКОВА 

 

 

 

 

 
Протоколирал: 

 

 А. Фикова - главен експерт 

 

 

 


