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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-17-33-16 от 30.06.2021 г. 

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

канализация” ООД, гр. Враца като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., 

изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-33-1007 от 25.05.2022 г. и 

заявление с вх. № В-17-33-17 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени 

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

17-33-1008 от 25.05.2022 г. 

 

Днес, 12.07.2022 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 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 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 № 176 от 05.07.2022 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” ООД, гр. Враца 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” ООД, гр. Враца като ВиК оператор за 

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

работна група по Заповед № З-В-19 от 09.09.2021 г. в състав: Ивайло Касчиев, Елена 

Маринова, Силвия Маринова, Лолита Косева, Стефан Якимов, Мая Кожухарова, Йовка 

Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков. 

 

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 176/05.07.2022 г., т. 1, е осигурена и 

възможност за участие чрез комуникационната платформа Microsoft Teams. 

 

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-33-16/06.07.2022 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 Враца - 

Асоциация по ВиК, „Водоснабдяване  и канализация“ ООД, гр. Враца, 

„Водоснабдяване  и канализация“ ООД, гр. Монтана, „Водоснабдяване  и 

канализация“ЕООД, гр. София. 

 

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 Ангел Престойски – управител на „Водоснабдяване и канализация” 

ООД, гр. Враца;  

 г-жа Верка Димитрова – главен счетоводител на „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр. Враца;  

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

 

Заявилите участие в общественото обсъждане чрез комуникационната 

платформа Microsoft Teams са: 

 

 г-жа Петя Донова  – главен секретар на Асоциацията по ВиК - Враца; 

 г-жа Илиана Филипова – председател на Търговско-промишлена палата – 

Враца. 

 

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, 
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Гражданско движение „ДНЕС“, „Водоснабдяване  и канализация“ ООД, гр. Монтана, 

„Водоснабдяване  и канализация“ЕООД, гр. София  не са заявили присъствено участие 

или дистанционно участие. 

 

Димитър Кочков: 

Давам думата на г-жа Нина Бояджиева да изкаже становище от страна на 

Омбудсмана на Република България. 

 

Нина Бояджиева – главен експерт отдел „Права на потребителите на 

административни и обществени услуги“ в Омбусман на Република България: 

Уважаеми г-н Тодоров, уважаеми Комисари, членове на работната група, 

госпожи и господа, Омбудсманът е категорично против предложеното увеличение на 

цените на „В и К”, гр. Враца в сравнение с 2021 г. За 2022 г. то е 15%, за 2026 г. –  55%, 

тъй като качеството на услугата продължава да бъде незадоволително. Дружеството не 

постига единадесет от прогнозните конкретни цели за показателите за качество и 

оценката на Комисията за единадесет показателя за качество е „пълно неизпълнение“. 

Затова Омбудсманът призовава Комисията да преразгледа цените, така че да 

съответстват на качеството на предоставяне. Ще предоставим становище в срок и в тази 

връзка имам два въпроса. Единият ми е към работната група, а другият към 

дружеството. От стр. 112 на доклада се вижда, че оценката за изпълнение на два от 

показателите за качество - аварии и налягане е „пълно неизпълнение“, т.е. последно IV 

ниво. Как става така, че при това положение оценката за непрекъснатост на 

водоснабдяването и общите загуби на вода е добро, т.е. I – во ниво? Знаем, че при тази 

оценка добро се прилагат финансови корекции, съгласно Наредбата за регулиране на 

качеството. Въпросът ми към дружеството е, което само признава, че не постига 

показателя за качество „общи загуби на вода“, което е оценено добро от Комисията, а 

като основна причина посочват обезлюдяване на врачанска област и при положение, че 

тази тенденция ще продължи, което е видно от приложените таблици, това означава ли, 

че качеството на услугата няма да се подобрява и тези оценки ще бъдат само една 

статистика в доклада? Това са ми въпросите. Благодаря! 

 

Димитър Кочков: 

Благодаря Ви, г-жо Бояджиева. Давам думата на г-н Мариян Бухов - председател 

на Национален браншови синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ. Заповядайте, г-н Бухов! 

 

Мариян Бухов – председател на Национален браншови синдикат 

„Водоснабдител“ – КНСБ: 

Благодаря, г-н Кочков! Уважаеми г-н Тодоров, уважаеми членове на КЕВР от 

състав „Водоснабдяване и канализация“, уважаеми членове на работната група, ние от 

Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ подкрепяме без забележки изготвения 

бизнес плана на „В и К”, гр. Враца. Считаме, че бизнес планът е подготвен амбициозно 

и съответно ръководството на дружеството при така балансираните цени на ВиК 

услугите ще има възможност да изпълни поставените цели в него. Единствената ни 

забележка по бизнес плана е, че средногодишния темп на изменение на средния размер 

на възнагражденията на единица персонал на база регионален план на заетост е 13,08%, 

но аз считам, че ръководството на „В и К”, гр. Враца ще успее да намери вътрешни 

резерви, за да може да постигне съответно темпа на нарастване от 15%, така както сме 

го договорили, всяка следваща година спрямо предходната. Благодаря! 

 

Димитър Кочков: 

И аз Ви благодаря! Думата има г-н Партениотис - председател на Федерация 
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„Строителство, индустрия и водоснабдяване“ към КТ „Подкрепа“: Заповядайте, г-н 

Партениотис! 

 

Иоанис Партениотис –председател на Федерация „Строителство, индустрия 

и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“: 

Благодаря, г-н Председателстващ! Добър ден на всички, добър ден, г-н 

Председател, членове на работната група, г-жо Комисар, г-н Комисар. Аз направих 

доста добър анализ върху доклада на работната група и тук имам няколко коментара. 

Дружеството е изпълнило задължението си да подаде в законоустановения и определен 

от Вас срок заявление за бизнес план и цени на услугата, шест месеца преди 

приключването на последния регулационен период, а това е на 30.06.2021 г., като 

допълнително е направило актуализация на бизнес плана и ценовия модел от 25 май 

тази година. Дружеството има договор с АВиК от 2016 г., допълнен от 2019 г., като 

този договор за експлоатация на активите е с 15 годишен срок. Десет са общините, 

които обслужва дружеството на територията на обл. Враца. И тук, което прави 

впечатление от договора с Асоциацията, е, че дружеството има задълженията да 

извърши инвестиции за периода в размер на приблизително 4 600 000 лв., а в бизнес 

плана е заложил много по-голяма стойност 12 534 000 лв., т.е. имаме значително 

повече инвестиции, заложени в този бизнес план, като тези инвестиции от 8 600 000 са 

за публични активи и 3 800 000 за собствени активи. Самите бизнес планове, този, 

който беше депозиран в законоустановения срок и актуализирания са съгласувани с 

АВиК, както са и изискванията. Дружеството попада в категорията средно ВиК, 

съгласно критериите на Комисията за енергийно и водно регулиране. Водните 

количества, които са заложени в бизнес плана и които правят впечатление имат своето 

обяснение, че водата на входа на системата за регулаторния период съответно намалява 

като обеми. Заложени са намаления на общите загуби на вода с 3%, общите загуби в 

системата, т.е. неносещи приходи вода – също: с 3%, реалните загуби с 10%, а самият 

персонал, който обслужва ВиК – то може да се каже, че има съвсем лека корекция с 1% 

повече: от 455 човека в края на периода (т.е. 2026 г.) да бъдат 460 човека работници и 

служители. Както и колегата спомена и както е записано в бизнес плана, заложено е 

средно нарастване на фонд работна заплата с 13,08% на година, като прави 

впечатление, че първата година (2022 г.) имаме значително увеличение на фонд 

работна заплата за разлика от последната 2026 г. Дружеството залага намаляване на 

обемите на електроенергия, т.е. инвестициите които предполага да направи в системата 

водят до този извод, като това намаление основно се отнася за доставяне на вода. 

Докато наблюдаваме в другите два компонента - отвеждане и пречистване на вода, че 

има увеличение на количествата електроенергия и това е поради включването в 

експлоатация на три канално-помпени станции и съответно разширяването на 

канализацията и разширяване на една пречиствателна станция. Утайките от 

пречистването на 100% се оползотворяват в земеделието, т.е. тук не се налага 

депониране и увеличаване на разходите за тази услуга. Да, действително в 

констатацията на работната група се установява, че има непостигане на отделни 

показатели на качеството по индивидуалните цели на дружеството, но паралелно с това 

ние виждаме, че дружеството подобрява показателите, но не в тази степен, в която са 

индивидуалните цели. Разбира се, затова е изискано от дружеството обяснение и за 

всеки един от компонентите, за който не се постигат индивидуалните цели е получена 

обяснителна записка от дружеството с мотиви, причини и както е видно от самия 

доклад на работната група, тези обосновки са приети и в този смисъл са одобрени, тези 

параметри, които ние виждаме в момента. В инвестиционната програма на 

дружеството, основно се залагат инвестиции за доставяне на вода в размер на 41%, в 

отвеждане на вода 39%, за пречистването 15% и 5% за други, които включват 
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транспорт, водомерно стопанство и т.н. Както споменах, от тези инвестиции 69,2% са 

за публични активи, а 30,08% в собствени активи, като от самите инвестиции 83% са 

със собствени средства, а останалите 16,6% са със привлечени, т.е. дружеството 

предполага заеми от банки или финансиране от еврофондове. Когато говорим за цената 

ние винаги трябва да гледаме и къде се намира социалната поносимост на водната 

услуга, а самата социална поносимост за 2022 г. е 5,50 лв., а за 2026 г., по изчисление 

на Комисията е 6,31 лв. на кубик. За периода, който дружеството предлага, 2022 г. да 

бъдат 3,74, от 5,50 до 3,74 имаме почти 70% разлика, а между 6,31 и 5,05, колкото е 

заложено за 2026 г., също имам някъде в порядъка на около 25% разлика, т.е. 

дружеството предлага цени, които са много под социалната поносимост. Завършвайки, 

бих искал да кажа, че, имайки предвид няколко фактора, които и управителят на 

дружеството в предишното заседание спомена, а то е обезлюдяване на населението в 

тази част на България и в частност в областта, в която дружеството извършва своята 

дейност, нивото на икономическо развитие на района и неяснотите по цените на 

електроенергията за целия период, според нас този бизнес план е изключително 

балансиран и отчита тези компоненти, така че не виждам причини той да бъде 

ревизиран и отхвърлен. Благодаря за вниманието!   

 

Димитър Кочков: 

Благодаря Ви и аз, г-н Партениотис! Моля да направим опит да се свържем с 

Областна администрация Враца - Асоциация по ВиК, с г-жа Петя Донова чрез Microsoft 

Teams. 

 

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

Асоциацията по ВиК – Враца, за видео разговор чрез платформа за комуникация 

Microsoft Teams.  

 

 Димитър Кочков: 

Заповядайте, г-жо Донова, да изкажете Вашето становище за бизнес плана. 

 

Петя Донова  – главен секретар на Асоциацията по ВиК – Враца: 

Добър ден на всички присъстващи, г-н Председател, уважаеми дами и господа 

присъстващи, в качеството си на главен секретар на Асоциацията по ВиК – Враца 

изразявам следното становище: 

В изпълнение на чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, с Решение № 1 по 

Протокол № 21 от септември 2021 г., бе проведено извънредно заседание на общото 

събрание на Асоциацията, на което се съгласува бизнес планът за развитието на 

дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца като ВиК оператор за 

регулаторен период 2022-2026 г. В тази връзка с Решение № 1 по Протокол № 23 от 

21.06.2022 г. Асоциацията съгласува бизнес плана за същия регулаторен период 2022-

2026 г., преработен и изменен съгласно изискването на чл. 28 и чл. 29 от Наредбата за 

регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги. Запознати 

сме и нямаме възражения по отношение на проекта за решение за одобряване на бизнес 

плана на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца и за утвърждаване и 

одобряване цените на предоставяните от дружеството услуги. С оглед на 

гореизложеното и в съответствие с разпоредбите на сключения между Асоциацията по 

ВиК – Враца и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца договор за 

стопанисване, поддръжка и експлоатация на ВиК системи и съоръжения, акцентирам 

на високите очаквания, които имам спрямо оператора за постигане на показателите за 

качество на услугите, осъществявани от дружеството, заложени в бизнес плана и 

прилежащите към него приложения. В рамките на регулаторния период Асоциацията 
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ще продължи да осъществява ефективен контрол, спрямо дейността на ВиК оператора, 

за обезпечаване нуждите на населението на обособената територия на област Враца. 

Благодаря Ви! 

 

Димитър Кочков: 

И аз Ви благодаря, г-жо Донова! Следващият участник, на който ще дам думата, 

е г-жа Илиана Филипова – председател на Търговско-промишлена палата – Враца. Има 

заявено участие, също дистанционно, чрез Microsoft Teams.  

 

Служител от КЕВР потърси г-жа Илиана Филипова – председател на 

Търговско-промишлена палата – Враца, за видео разговор чрез платформа за 

комуникация Microsoft Teams, но връзка не беше осъществена.  

 

Димитър Кочков: 

Няма я на линия към този момент и в такъв случай ще дам думата на г-жа Мая 

Манолова – Гражданска платформа „Изправи се.Бг“, която е тук при нас. Заповядайте, 

г-жо Манолова, за да изкажете Вашето становище по предложения проект за бизнес 

план и ценово решение. 

 

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

Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа, становището на 

Гражданската платформа „Изправи се.Бг“ по отношение на бизнес плана и на 

предложените нови цени е категорично против тяхното приемане, както и повишаване 

на цената на водата в област Враца. Предлага се повишаване на цената с близо 0,50 лв., 

което представлява 15% за следващата година - цената на водата във Враца, но 

сравнена с 2015 г. и с края на периода, се вижда, че повишаването на цената ще бъде 

119%, а по отношение на потребителите, които са ползвали гравитачно 

водоснабдяване, такива са не малко в областта, повишаването на цената на водата е от 

191,33%. Ние смятаме, че през следващата година има достатъчно аргументи, които да 

обусловят запазването на цената на нивото, на което е сега и ще изложа нашите 

аргументи.  

На първо място, не смятах да го споменавам, но тъй като беше акцентирано 

върху определянето на социалната поносимост за област Враца, като едва ли не 

положителна стъпка това, че не се ползва целият луфт от определената социална 

поносимост. Искам само да обърна внимание, първо, че числата, при които се определя 

същата са некоректни, предвид актуализираната бюджетна прогноза на Република 

България за следващия тригодишен период, като заложените показатели, с които 

работи работната група, съответно КЕВР, за икономическия растеж са много по-

оптимистични от реалната ситуация. Освен това е некоректно в една такава област, в 

която работещите в АЕЦ Козлодуй (изобщо живеещите в община Козлодуй) имат 

определено по-високи доходи да се говори за едно и също ниво на социалната 

поносимост, тъй като сме били многократно във Враца, искам да Ви кажа, че 

определените параметри, които си съперничат с множество развити области в страната 

е абсолютно нереалистично да говорим, че 5,50 е социалната поносимост в 

Северозапада. Абсолютно нереалистично. Освен това, тъй като многократно сме били 

на място, на терен във Враца, имаме информация и са постъпвали оплаквания за 

населени места, които имат проблем с водоснабдяването. Имам предвид и Горно 

Пещене, Върбица, Оходен и други населени места в близост до гр. Враца, което 

абсолютно е пропуснато в доклада, но такава информация не виждам и на сайта на ВиК 

дружеството, така че това ще бъде единият от нашите въпроси. Има ли населени места, 

които имат проблем с водоподаването? Има ли населени места с режим на водата и за 
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какъв период е това? Освен това в самата Враца, в два от големите квартали (Бистрец и 

Дъбника) има огромни проблеми в резултат на завършването, по точно на лошото и 

некачествено завършване, на водния цикъл с пари от Оперативна програма „Околна 

среда“. Гражданите се оплакват и аз съм изумена защо от ВиК Асоциацията и от 

областна управа не беше поставен този въпрос, но хората от двата квартала (особено от 

квартал Дъбника) се оплакват от мътна вода, от ръждива вода. Там реално водата не 

може да се ползва за пиене или се купува бутилирана такава, или се ползват кани с 

филтри. Даже може би е куриоз, но е факт, че днес в една от големите търговски вериги 

в този квартал ще има презентация точно за продажба на кани с филтър, т.е. проблемът 

и, тъй като Дъбника е една голяма част от Враца, проблемът с качеството на водата 

наистина е огромен. В момента не виждаме и думичка нито в доклада, нито коментари 

по този въпрос. В квартал Бистрец може да се каже, че „ВиК“, гр. Враца си е оставило 

буквално магарето в калта, защото след провеждането, след изпълнението на 

дейностите по водния цикъл, а там има множество разкопани улици, които не са 

асфалтирани, т.е. работата не е завършена изобщо. Авариите във водопреносната 

мрежа не са спрели. Последната такава е от 08 юли, има и съответното съобщение на 

сайта на „ВиК“, гр. Враца, но срок кога ще бъде отстранена тази авария не е посочен. 

Хората са си направили инициативен комитет, събрали са една подписка от 550 души, 

питат различни институции, включително и областната управа (предполагам са 

получили това писмо), кога ще си довършат работата и ще възстановят пътната 

настилка в квартал Бистрец, така че аз бих очаквала местната общност да постави тези 

въпроси, на които хората нямат отговор, поне на заседанието на КЕВР. Ето тук е шефът 

на ВиК може би оттук той може да получи отговор на този въпрос. Тъй като 

многократно са ми задавали един друг въпрос, който според мен има отношение към 

определяне цената на водата във Враца, ще го задам сега на управителя на ВиК 

дружеството и той е… Става дума за водата, която охлажда реакторите на „АЕЦ 

Козлодуй“… Тази вода ползва ли се след това по някакъв начин? „АЕЦ Козлодуй“ 

заплаща ли тази вода на ВиК дружеството? И какъв процент от това плащане изобщо 

представляват приходите на дружеството, защото би следвало това да има съществено 

влияние върху определяне крайната цена в посока надолу? Има един цитат, ще Ви 

посоча от доклада, в който се казва, че всички предложения и становища на 

потребители се обобщават и оформят при крайната редакция на съответните 

документи и решения. В същото време хората във Враца (казвам го съвсем отговорно) 

не знаеха, че ще се повишава цената на водата поне до миналата седмица. Така че 

какви са тези предложения и становища, откъде са постъпили, тъй като в самия доклад, 

като приложение подобни становища от потребителски организации или от 

потребителски общности не могат да бъдат наблюдавани.  

По отношение на показателите за качество, Омбудсманът беше достатъчно 

подробен по тези показатели, така че аз няма да се повтарям, а само ще попитам: 

Предвидените средства в инвестиционната програма, които са в размер на 12 539 хил. 

лв. Кои от посочените проблеми, тук съвсем коректно беше казано, че 11 показателя за 

качество са с оценка „пълно неизпълнение“, ще бъдат решени?  

По отношение на загубите на вода. Също въпросът бих го обвързала с 

инвестициите на фона на тези, предвидени за следващия период средства, които 

представляват общо 16 млн. за периода 2017 – 2022 г., 12 млн. за следващия период или 

общо 28 млн. плюс 50 млн. лв. от Оперативна програма „Околна среда“ за изпълнение 

на водния цикъл, от които 36 млн. лв. безвъзмездно финансиране или общо с 

инвестиции в размер на 79 млн. лв., което за област Враца, предвид и нейните размери, 

е много сериозна инвестиция. В крайна сметка с тези инвестиции кореспондират 120% 

увеличение на цената на водата, от една страна. От друга страна, течовете и 

показателите за качество се променят в положителна посока минимално. И накрая за 
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разходите за ток, които са включени в цената на ВиК услугата. Средно за петте години 

на бизнес плана работната група, респективно КЕВР, в доклада си е изчислила цена на 

електрическата енергия 357 – 360 лв./MWh. Отделно чухме шефът на „ВиК“, гр. Враца, 

който сподели притеснено, че днес или вчера, цената на енергийната борса е на нива 

над 760 лв./MWh. Тук искам да попитам: Дали все пак работната група на КЕВР, 

включително и шефът на „ВиК“, гр. Враца следят нормативните промени и дали са 

взели предвид решението на Народното събрание, обективирано в актуализацията на 

бюджета, което вече беше обнародвано и съгласно, което държавата поема 100% от 

цената на електрическата енергия над 250 лв./MWh, т.е. цялата сума над 250 лв., 

включително и тези 764, включително до другите 360, които са заложени, ще бъдат 

поети от държавата, т.е. от всички нас? Въпросът е: Как КЕВР ще коригира цените на 

водата, показателите в бизнес плановете, като съобрази реалната цена на 

електрическата енергия, защото, да, съгласна съм, че тя представлява една много 

сериозна част при определяне цената на водата, т.е. хората от Врачанско, както и 

всички други ВиК асоциации, веднъж плащат на ВиК – то през данъците си, тъй като 

държавата поема, а след това през цената на водата, а до края на действието на 

предишния бизнес план се плащаше и трети път през, т.нар. „ВиК холдинг“, държавен 

ВиК холдинг? Това е моят последен въпрос и очакваме, че след като получим отговори 

на тези въпроси и предвид изразените становища, да ги съобразите и цената във Враца 

просто да не бъде пипана. 

 

Димитър Кочков: 

Благодаря Ви, г-жо Манолова! Имаме ли вече участие от страна на Търговско-

промишлена палата – Враца? Нямаме такова. Тогава преминаваме към последния от 

заявилите участие, това е г-н Ангел Престойски – управител на дружеството, да 

отговори на въпросите, които бяха поставени. 

 

Ангел Престойски – управител на „Водоснабдяване и канализация” ООД, 

гр. Враца: 

Благодаря! Ще карам по ред. Режим на водата в населените места в област 

Враца няма. Може да се получи такъв, ако имаме голямо засушаване и местните 

водоизточници нямат ресурс да захраним определени населени места. Това обаче може 

да се получи евентуално към месец септември-октомври. И то, пак казвам, при 

сегашното развитие на климатичната обстановка в нашия край, такава опасност не се 

вижда. Проблемът с водата в Бистрец, явно, г-жо Манолова, не сте били достатъчно на 

терен и аз съм учуден много от Вашите думи. Вие, дори не сте запознати, че там 

проблемът не е изобщо във „ВиК“, гр. Враца. 

 

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

Напротив, била съм на терен. 

 

Ангел Престойски – управител на „Водоснабдяване и канализация” ООД, 

гр. Враца: 

Еми, не сте! Проблемът изцяло е в незавършването още на проекта по водния 

цикъл на община Враца. Там се бяха поели едни ангажименти, там настъпи едно 

значително забавяне с годините, вследствие на което не се асфалтираха улиците и 

създаде проблем в населението. Аз имам срещи с инициативния комитет. Те дори 

трябва да са ни благодарни, тъй като беше създадено вече напрежение с предния 

проект, който изпълняваше общината. Ние поехме ангажименти да подновим всички 

водопроводи в този квартал Бистрец и това е извършено от нас в изключително кратки 

срокове и вече е факт. В момента ние трябва да възстановим настилките, обаче, тъй 
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като общината ни задържа, ние искаме да завършим едновременно тези неща с тях. В 

смисъл да не се получи двойно финансиране и да се асфалтира един и същ участък два 

пъти. Това е забавянето, но то няма нищо общо с ВиК и с проектите на ВиК. 

 

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

Извинявайте, там е разкопано и няма настилки. 

 

Ангел Престойски – управител на „Водоснабдяване и канализация” ООД, 

гр. Враца: 

Разкопано е г-жо… 

 

Димитър Кочков: 

Моля Ви да не влизаме в диалогичен режим. 

 

Ангел Престойски – управител на „Водоснабдяване и канализация” ООД, 

гр. Враца: 

Госпожо аз Ви казвам как е и съм добре запознат, защото имам срещи с тези 

хора почти ежедневно. Моля Ви се, мога да Ви заведа, ако искате. 

 

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

Аз също съм се срещала с тези хора. 

 

Ангел Престойски – управител на „Водоснабдяване и канализация” ООД, 

гр. Враца: 

Радвам се. 

 

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

Хората внесоха подписка с 550 подписа. 

 

Димитър Кочков: 

Г-жо Манолова, моля да не влизаме в диалогичен режим! Ако може да оставим 

г-н Престойски да се доизкаже. 

 

Ангел Престойски – управител на „Водоснабдяване и канализация” ООД, 

гр. Враца: 

Подписката е, че се забавя асфалтирането. 

 

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

Доре, кажете за качеството на водата тогава.  

 

Ангел Престойски – управител на „Водоснабдяване и канализация” ООД, 

гр. Враца: 

Качеството на водата… 

 

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

На ръждивата и мътна вода. Или това също не е към Вас, а към общината? 

 

Ангел Престойски – управител на „Водоснабдяване и канализация” ООД, 

гр. Враца: 

Няма да казвам аз. Ще кажат независимите потребители в България. Те са 

казали, че водата във Враца е една от най-добрите в България и отговаря на всички 
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качества. Не е зле да ги прочетете тези неща, когато взимате отношение. 

 

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

Просто чух хората. Следващият път ще донеса тук на КЕВР малко вода от… 

 

Ангел Престойски – управител на „Водоснабдяване и канализация” ООД, 

гр. Враца: 

Вижте, вода може да вземете от всякъде. РЗИ – то е направило хиляди проби и 

имаме абсолютно всичко. И ние сме направили хиляди проби, всичко отговаря на… 

 

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

Тоест водата не е мътна и не е ръждива? 

 

Ангел Престойски – управител на „Водоснабдяване и канализация” ООД, 

гр. Враца: 

Разбира се, че не е. Елате да я видите. Моля Ви се! Елате с мен някой път. 

 

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

Гледах я водата. Хайде ще отидем заедно. 

 

Ангел Престойски – управител на „Водоснабдяване и канализация” ООД, 

гр. Враца: 

Съгласен съм. Елате… 

 

Димитър Кочков: 

Предлагам Ви да отидете заедно и ако може да спрем този диалог… 

 

Ангел Престойски – управител на „Водоснабдяване и канализация” ООД, 

гр. Враца: 

Аз съм на Ваше разположение. Знам, че сте активен човек и бих се радвал 

заедно да отидем, да видим. 

 

Димитър Кочков: 

…Защото ставаме за смях на наблюдаващите онлайн. 

 

Ангел Престойски – управител на „Водоснабдяване и канализация” ООД, 

гр. Враца: 

Защото така като се говори не е нормално, а пък за другия въпрос, просто не 

искам да го коментирам, дали ползваме водата от АЕЦ. 

 

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

Не, питам дали Ви я плащат АЕЦ? 

 

Ангел Престойски – управител на „Водоснабдяване и канализация” ООД, 

гр. Враца: 

Няма как… 

 

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

В смисъл… 

 

Ангел Престойски – управител на „Водоснабдяване и канализация” ООД, 
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гр. Враца: 

Няма как да я плащат на ВиК… 

 

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

Добре, аз просто попитах. 

 

Димитър Кочков: 

Г-н Престойски, просто отговорете. 

 

Ангел Престойски – управител на „Водоснабдяване и канализация” ООД, 

гр. Враца: 

Отговарям. Тази вода по логиката на нормативните документи в България, всяка 

вода се плаща на Басейнова дирекция. Няма как „ВиК“, гр. Враца да има общо с водата 

от р. Дунав. 

 

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

Хубаво, добре. 

 

Ангел Престойски – управител на „Водоснабдяване и канализация” ООД, 

гр. Враца: 

Нито взимаме пари, няма и как да вземем. Относно загубите, ще Ви кажа 

нормални неща, които Вие можете да ги проверите веднага и то по много елементарен 

начин. Ние преди да започнем предния период взимахме, понеже при нас всичко се 

знае, защото плащаме на водомер, разходомер, който основната част знаете, че от 

водата за област Враца се взима от Среченска бара. Ние там заплащаме тази услуга на 

„ВиК“, гр. Монтана. Тук има данни при Вас и може да ги проверите веднага, че ние там 

купувахме 24 млн. кубика вода годишно. В момента сме под 10 милиона. Кажете ми 

кое друго ВиК е направило такива икономии? Което така се е справило? Поне едно ми 

покажете в държавата. Това е на водомер. Тук няма измама, няма тайна, няма нищо. 

Това са факти и всеки може да дойде да ги провери, а тях ги има и в КЕВР. Можете да 

ги видите и в бизнес плана на Монтана и в нашия бизнес план. За тези години сме 

намалили с 12 млн., беше една година, хайде да кажем, няма да може да е с толкова, ще 

сме под 10 милиона. Надявам се, че като реализираме и нашия воден цикъл, ще бъдем 

един от добрите примери в страната как трябва да се изразходват тези средства. Освен 

това сами видяхте колко ни е амбициозна програмата изобщо през годините. Надявам 

се, че както досега сме успявали да се справим ще продължим да се справяме.  

За неизпълнението. Тук имаме отдавна спор с Комисията. Един процент да не си 

изпълнил от даден показател и те го водят за „пълно неизпълнение“. Това не е 

нормално. Значи трябва да ги градираме нещата. Аз смея да твърдя, че ние сме едно от 

дружествата, което се е представило най-добре в страната в предния бизнес план.   

Относно инфлациите. 16% увеличение, г-жо Манолова, Вие действително сте 

права да защитавате и добре, че има хора като Вас, които да ни регулират в тази 

насока, но съгласете се, че имаме много, аз мога да Ви кажа, металите са със 100% 

увеличение, не говоря за тока. Полиетиленът е с 50% увеличен. Елате да видите новите 

обществени поръчки, но вие ги имате, те са открити и всеки може да ги провери на 

какви нива вече се участва в обществените поръчки за материалите и услугите в 

сектора. Всичко е с десетки проценти нагоре. Все пак трябва да се обединим около 

едно, предполагам и с Вас, че все пак тези хора трябва да получават тази услуга. Има 

опасност да не я получават, ако тръгнат в тази посока, в която Вие ни посочвате. Не 

казвам, че нямате някакви аргументи. Имате, разбира се, но трябва да сме обективни. 

Благодаря за вниманието! 
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Димитър Кочков: 

И аз Ви благодаря, г-н Престойски! От страна на Асоциацията по ВиК има 

желание за реплика, г-жа Донова, заповядайте! 

 

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

Асоциацията по ВиК – Враца, за видео разговор чрез платформа за комуникация 

Microsoft Teams.  

 

Петя Донова  – главен секретар на Асоциацията по ВиК – Враца: 

Благодаря Ви за предоставената възможност. Включвам се по повод изказването 

на г-жа Манолова. Държа да подчертая, че в кръга на компетенциите на Асоциацията 

по ВиК не попада произнасяне за задълженията за асфалтиране на пътните настилки. 

Абсолютно искам да подкрепя г-н Престойски в изказването му по отношение на това 

защо не е възстановена пътната настилка в квартал Бистрец конкретно. В Областна 

администрация Враца има сформирана работна среща в идния четвъртък, в която ще 

вземат участие представители от община Враца, в качеството на кмета на общината, 

председателя на общинския съвет, представители от самото дружество 

„Водоснабдяване и канализация”, на която работна среща ще се разисква именно това – 

поемане на отговорност и изясняване на ситуацията, като цяло, с цел експедитивно 

възстановяване на разрушените настилки. Наясно сме, запознати сме, Асоциацията 

също взима отношение, макар че не попада в нашия предмет на дейност. По отношение 

на качеството на водата, също подкрепям г-н Престойски. Аз самата притежавам имот 

в кв. Дъбника. Възможно е да е имало някакво замътяване в следствие на авария, 

поради стария водопровод. Не е тайна, че доста голям процент от водопроводната 

мрежа не е подменяна. Възможно е, но чак да е така замътена, в смисъл… прекалено е 

това изказване. Не отговаря съвсем на действителността, г-жо Манолова. Благодаря 

Ви! 

 

Димитър Кочков: 

И аз Ви благодаря. Заявилите участие са изчерпани, затова ще дам думата на 

работната група да отговори на част от въпросите, ако има желание и евентуално, ако 

има някакви други изказвания. Заповядайте, г-жо Маринова! 

 

Силвия Маринова: 

Благодаря! Ще взема отношение по отношение на въпросите, поставени от 

представителя на Омбудсмана на Република България. Доколкото тези поставени 

въпроси не касаят процедурата за одобряване на бизнес плана. Те реферират към 

доклада от извършените проверки за дейността на дружеството за 2020 г., като само ще 

допълня, че Комисията оценява индивидуално всеки един показател за качество и 

такава оценка ще бъде извършена и за последните две години от регулаторния период 

2017 – 2021 г. тази година. 

 

Димитър Кочков: 

Благодаря Ви! Уважаеми колеги от Комисията, давам думата и на Вас, ако имате 

някакви изказвания. Няма такива. В такъв случай, напомням, че срокът за представяне 

на становища е 14 дни, както и да напомня, че датата на закритото заседание е 

29.07.2022 г., на което ще бъде прието окончателното, или неприето, но ще има 

окончателно решение и закривам това заседание. Благодаря! 
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Приложение: 
1. Писмо на КЕВР с изх. № В-17-33-16/06.07.2022 г. - покана до 

заинтересованите лица относно проект на решение относно одобряване на бизнес план 

за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца 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: 

 

 И. Зашева - главен експерт 

 

 

 


