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П Р О Т О К О Л 

 

София, 09.06.2022 г. 

 

от Обществено обсъждане 

 

на проект на решение относно заявление с вх. № В-17-34-18 от 30.06.2021 г. 

за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К” АД, гр. Ловеч 

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

вх. № В-17-34-23 от 15.11.2021 г. и № В-17-34-3 от 04.03.2022 г., и заявление с вх. № 

В-17-34-17 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, 

изменено със заявления с вх. № В-17-34-24 от 15.11.2021 г. и № В-17-34-4 от 

04.03.2022 г. 

 

Днес, 09.06.2022 г. от 10:40 ч. в сградата на Комисията за енергийно и водно 

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

състав ВиК, ръководено от председателя Станислав Тодоров. 

 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Димитър Кочков, Пенка 

Трендафилова и главният секретар Искра Стайкова (без право на глас).  

 

На заседанието присъстваха И. Касчиев – главен директор на главна дирекция 

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

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

 

Общественото обсъждане беше излъчено в реално време чрез интернет 

страницата на Комисията.  

 

Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, съгласно решение на 

КЕВР по Протокол № 137/03.06.2021 г., т. 2, за участие в общественото обсъждане на 

проект на решение относно одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и 

К” АД, гр. Ловеч 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 „В и К” АД, гр. Ловеч 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, Ненко Ненков. 

 

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 137 от 03.06.2022 г., т. 2, е осигурена 

и възможност за дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype. 

 

С писмо на КЕВР с изх. № Е-03-06-1008/03.06.2022 г. като заинтересовани лица 
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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 Ловеч - 

Асоциация по ВиК, Община Ловеч, Община Априлци, Община Летница, Община 

Луковит, Община Тетевен, Община Угърчин, Община Ябланица, „В и К“ АД, гр. 

Ловеч, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен, „В и К – Стенето“ 

ЕООД, гр. Троян. 

 

Заявилите присъствено участие в общественото обсъждане са: 

 г-н Мариян Бухов – председател на Национален браншови синдикат 

„Водоснабдител“ – КНСБ; 

 г-н Йордан Йорданов – заместник-председател на Федерация 

„Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“; 

 г-н Данаил Събевски – управител на „В и К” АД, гр. Ловеч; 

 г-н Иван Чулев – председател на съвета на директорите на „В и К” АД, гр. 

Ловеч; 

 г-н Цветомир Цоков – ръководител финансов отдел на „В и К” АД, гр. 

Ловеч; 

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

 

Заявилите участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения 

Skype са: 

 г-жа Боряна Джунева – главен експерт отдел „Права на потребителите на 

административни и обществени услуги“ в Омбусман на Република България; 

 г-н Иван Николов – общински съветник в община Ловеч. 

 

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 Ловеч - Асоциация по ВиК, 

Община Априлци, Община Летница, Община Луковит, Община Тетевен, Община 

Угърчин, Община Ябланица, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен, „В и 

К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян не са заявили присъствено участие или дистанционно 

участие чрез програмата за съобщения Skype. 

 

Станислав Тодоров: 

Г-н Събевски, ако нямате против, ще Ви дам думата последен, за да можете да 

вземете отношение по постигнатите въпроси. Нека да се включим с Омбудсмана на 

Република България – г-жа Джунева през Skype. 

 

Служител от КЕВР потърси г-жа Боряна Джунева – главен експерт отдел 

„Права на потребителите на административни и обществени услуги“ в Омбусман на 

Република България, за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  
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Станислав Тодоров: 

Здравейте, г-жо Джунева! Чуваме ли се? 

 

Боряна Джунева – главен експерт отдел „Права на потребителите на 

административни и обществени услуги“ в Омбусман на Република България: 

Здравейте, да!  

 

Станислав Тодоров: 

Имате възможност да изразите своето отношение в рамките на общественото 

обсъждане по отношение на бизнес плана и цените на „ВиК Ловеч“ за новия 

регулаторен период 2022 – 2026 г. Заповядайте! 

 

Боряна Джунева – главен експерт отдел „Права на потребителите на 

административни и обществени услуги“ в Омбусман на Република България: 

Благодаря Ви! Уважаеми г-н Тодоров, уважаеми членове на Комисията, 

уважаеми госпожи и господа, предложените цени за клиентите на ВиК Ловеч са съвсем 

близки до границата на социалната поносимост. За 2022 г. е предвидено 33 %  

увеличение спрямо цената за 2021 г., а през 2026 г. 55 %  увеличение спрямо 2021 г., и 

това при положение че: 

- ВиК Ловеч не постига 5 от определените прогнозни конкретни цели за 

показателите за качество; 

- при оценка за 12 показателя за качество „пълно неизпълнение“ и оценка за 

показател „общи загуби на вода“ - „лошо“, видно от Годишния доклад и сравнителен 

анализ на състоянието на ВиК сектора за 2020 г. 

От докладите на работната група не се установява ВиК Ловеч да е представило 

конкретни резултати от консултации с потребителите, каквото е изискването на 

Наредбата за качеството на ВиК услугите. ВиК операторът е представил само 

информация относно предприети дейности.  

На следващо място е прието, че бизнес плана на ВиК Ловеч е одобрен без 

възражение от Асоциацията по ВиК, тъй като в определения 35-дневен срок АВиК не е 

взела решение за съгласуване на бизнес плана.  

Действително, общото събрание на АВиК Ловеч е проведено на 18.04.2022 г. - 

12 дни след изтичане на срока по Наредбата, с взето решение, че бизнес планът не е 

съгласуван, което за омбудсмана е от значение и следва да бъде отчетено от КЕВР. 

И тук отново не става ясно дали са взети под внимание изплатените 

компенсации на операторите по програмата за компенсиране на непредвидените 

разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за 2021 г.  

Във връзка с изложеното, омбудсманът апелира за преразглеждане на ценовото 

предложение на ВиК Ловеч, с оглед гарантиране правото на потребителите да заплащат 

цена на ВиК услугите, отговаряща на качеството им на предоставяне. От институцията 

ще изпратим и писмено становище в срок. Благодаря Ви! 

 

Станислав Тодоров: 

Благодаря г-жо Джунева! Г-н Бухов, заповядайте! 

 

Мариян Бухов – председател на Национален браншови синдикат 

„Водоснабдител“ – КНСБ: 

Уважаеми колеги така, както приехме бизнес плана на „ВиК – Варна“ без 

забележки, тук също ние нямаме забележки по този доклад относно бизнес плана и 

съответно в момента на обществено обсъждане е подложен проектът на решение, но 

искам да взема отношение, по това, което каза г-жа Манолова на предишното 

обществено обсъждане във връзка с двустъпалните или двукомпонентните цени на ВиК 

услугите. Действително трябва да се прецизира начинът, по който ще бъде въведено 
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това, тъй като КЕВР има практика по този въпрос и това може да го сподели г-н 

Миланов от „ВиК Търговище“, тъй като там беше изпитан този вариант, но той беше 

приложен преди време, така че действително този въпрос трябва да бъде много 

дискутиран и там вече ние ще си дадем писмено становище по въпроса, след като 

видим какво ще бъде конкретното предложение.  

Относно повишаването на цените на ВиК услугите. Това е неизбежно, с оглед на 

процесите, които вървят в страната, така че трябва да се върви в тази посока. 

Становището на Национален браншови синдикат „Водоснабдител“ в момента по 

изменението на бюджета за 2022 г., едно от нашите предложения е да отпадне ДДС 

върху ВиК услугите или да бъде редуцирано в някакъв по-нисък размер, с оглед 

тежестта, която ще падне върху потребителите с това увеличение на цените, което е 

неизбежно, пак го казвам, съответно потребителите да го понесат по-леко. Другото, 

което предлагаме, тук напълно сме в синхрон с г-жа Манолова, ние от години се борим 

за това водно подпомагане. Никой не иска да администрира обаче тази мярка. Тук 

може би не е въпросът пред Вас, но крайно време е държавата да вземе мерки в тази 

посока, задължително. 

 

Станислав Тодоров: 

Благодаря г-н Бухов! Г-н Йорданов, моля за отношение! 

 

Йордан Йорданов – заместник-председател на Федерация „Строителство, 

индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“: 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на работната група, дами и 

господа, колеги, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – „Подкрепа“ 

приема така предложения проект на решение. Имам само една забележка. Смятам, че 

има една съвсем неволна техническа грешка, която се е получила при пресмятанията. 

При предложението за одобрение на цена за 2022 г. без ДДС е 3,53 лв., с ДДС това 

прави 4,24, а в документа, в предложението е 4,204 лв., една нула се е появила или 

цената трябва да бъде с 0,20 лв. по-висока. Смятам, че е някаква техническа грешка, но 

следва да бъде отстранена, разбира се, иначе нямам нищо повече. Благодаря Ви! 

 

Станислав Тодоров: 

Благодаря Ви, г-н Йорданов! Нека да дадем възможност на г-н Николов, 

общински съветник от община Ловеч през Skype. 

 

Служител от КЕВР потърси г-н Иван Николов – общински съветник в община 

Ловеч, за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Станислав Тодоров: 

Здравейте, г-н Николов? Дали се чуваме! Ние не Ви чуваме, ако Вие ни чувате 

може би проблемът е в микрофона на Вашия компютър. Трябва да го включите… Или 

софтуерно, или хардуердно. Да, има индикация, че Вашият микрофон е изключен. 

 

Иван Николов – общински съветник в община Ловеч: 

…(връзка без звук)… 

 

Станислав Тодоров: 

Не, за съжаление не Ви чуваме все още. Ще се опитаме да се свържем с Вас след 

малко. Първо, ще дадем думата на г-жа Манолова, а след това ще имате възможност 

пак. Г-жо Манолова, заповядайте! 

 

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

Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа, от Гражданска платформа 

„Изправи се.Бг“ не сме съгласни с предложеното увеличение на цената на водата в 
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Ловеч с 1,05 лв.: от 3,15 на 4,20 лв., което представлява 33% до края на 5-годишния 

период. Предложеното увеличение е с над 55%. Не сме съгласни с направеното 

заключение на стр. 6 от представения доклад, съгласно който КЕВР приема, че бизнес 

планът на ВиК Ловеч е приет от Асоциацията ВиК – Ловеч без възражения. Тук 

служебно е приложен 35-дневният срок, без да бъде отчетено, че няколко дни по-късно 

на 18.04.2022 г., по време на заседанието на ВиК Асоциацията, представителят на 

община Ловеч е гласувал „против“, а представителят на Тетевен е гласувал „въздържал 

се“. Всъщност това е толкова важно в Ловеч, защото предвид изключването на Троян 

от ВиК Асоциацията реално населението на община Ловеч от 74 000 души е огромната 

част на територията на цялата ВиК Асоциация, която е общо 90 000 души, така че 

мнението на Ловеч… много жалко, че не можахме да чуем общинският съветник. След, 

като общинският съветник е решил, че ще гласува „против“ и ние проследихме как е 

минало обсъждането и на практика са били единодушни представителите на различни 

политически сили, което означава, че е важно да се чуе мнението на общинския съвет. 

Затова ние Ви предлагаме да върнете бизнес плана и да чуете становището на 

общинските съветници в Ловеч, още повече, че досега отговорът по отношение на 

непроведени обществени консултации винаги е бил от страна на КЕВР. Ето 

общинският съвет се е събрал и е взел решение. В конкретния случай решението е 

„против“ и би следвало да се съобразите с техните аргументи.  

Няколко думи по социалната поносимост на цената на водата в Ловеч: 4,20 е 

цената на водата, 4,28 е пресметнатата в доклада социална поносимост. Нашето 

твърдение е, че тези числа не са коректни по отношение на цената за социалната 

поносимост. Защо го казвам? КЕВР, работната група не се е съобразила с 

обстоятелството, че НСИ вече публикува данните за доходите на населението по 

области, така че бихте могли да вземете данните оттам, а не КЕВР, работната група да 

го изчислява самостоятелно. Още повече, че това, което се вижда за Ловеч на 

официалния сайт е, че не са публично оповестени тези данни, което означава, че 

отклонението в изчисленията на Националния статистически институт е повече от 15%, 

т.е. по този въпрос би следвало да има особено внимание. Освен това работната група 

не е взела предвид, че с решение на Министерски съвет от 27.04.2022 г. е одобрена 

новата средносрочна бюджетна прогноза на страната за периода 2023 г.-2025 г. и там, 

забележете, (ето я тук как изглежда от сайта на Министерски съвет) вижда се, че 

одобреният ръст на брутния вътрешен продукт за 2022 г. е 2,6%, а не 4,8%, както са 

пресмятали от работната група, което в крайна сметка се е отразило върху крайното 

число от 4,28 за социална поносимост. Изчисления при два пъти по-малък ръст на 

брутния вътрешен продукт биха довели до друго число, така че най-вероятно цената 

надвишава социалната поносимост, което означава, че би следвало да бъде коригирана 

поне на това основание. Казаха от омбудсманството за показателите за качество. Това, 

което прави впечатление специално в Ловеч е, че ако през 2015 г. загубите са били 54%, 

през 2020 г. те вече са 56%, т.е. те вместо да намаляват, въпреки повишаването на 

цената на водата, през предходния 5-годишен период те се увеличават и няма прогноза 

това да бъде променено, но тук прави впечатление и един друг факт, а именно, че в 

изчисленията си работната група предвижда за ВиК Ловеч най-високата цена на 

електроенергията за следващия период, именно от 390 лв./MWh. 

 

Говори се без микрофон. 

 

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

Направете справка какво точно се предвижда, защото предвид 

обстоятелството…  

 

Говори се без микрофон. 

 

Мая Манолова – Гражданска платформа „Изправи се.Бг“: 
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Тъй като вече пресрочих времето ще развия допълнителни аргументи, защото и 

за „ВиК Търговище“ също се отнасят пресмятанията на цената на ел. енергията, но така 

или иначе очаквам и становище по този въпрос на работната група.    

 

Станислав Тодоров: 

Благодаря г-жо Манолова! Дали ще може да се свържем пак с г-н Николов от 

общинския съвет на Ловеч? 

 

Служител от КЕВР потърси г-н Иван Николов – общински съветник в община 

Ловеч, за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Станислав Тодоров: 

Здравейте, г-н Николов! Дали ни чувате сега? Опасявам се, че ако говорите ние 

продължаваме да не Ви чуваме.  

 

Служител от КЕВР отново потърси г-н Иван Николов – общински съветник в 

община Ловеч, за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype, но не беше 

осъществена връзка.  

 

Станислав Тодоров: 

Колеги, от работната група, искате ли да вземете отношение по така обсъдените 

факти и обстоятелства и изложени становища. Заповядайте, г-н Касчиев! 

 

Ивайло Касчиев – главен директор на главна дирекция „Водоснабдителни и 

канализационни услуги“: 

Благодаря! Първо, по въпроса, който беше зададен от представителя на 

профсъюз „Подкрепа“ за цената. Вие вероятно сте гледал комплексната цена, която е 

подадена от дружеството, а не тази, която е след изменението с коефициента Qp, която 

реално трябва да бъде утвърдена.  

По отношение на това, което беше поставено като въпрос за информацията, 

която Комисията ползва за доход. Съгласно указанията не ползваме данните за доход 

от НСИ за 2020 г., които се увеличават всяка година, съгласно прогнозите за нарастване 

на БВП. Разбира се, че ние изискваме актуална информация от НСИ. Вече сме 

изпратили писмо, с което сме поискали новите данни за 2021 г., но те ще се ползват в 

решението за изменените цени за 2023 г., така че всички дружества трябва да са 

поставени при едни и същи условия. Същото важи и за прогнозата, която се ползва от 

Комисията за нарастване на брутен вътрешен продукт. За всички дружества се ползва 

тази прогноза, която е одобрена от 01.02.2022 г. на Министерски съвет. Ние не можем в 

процеса на одобряване на бизнес планове да правим промени, така ще има 

неравнопоставеност на дружествата. Едни дружества вече са с одобрени техните бизнес 

планове при едни условия, а за следващите дружества смятате, че трябва да ги 

променим. Този подход не е коректен.  

По отношение на електроенергията. „ВиК Ловеч“ в доклада ясно е посочено на 

каква средна цена е прогнозирана ел. енергията за второто полугодие на 2021 г., както и 

за останалите дружества. В крайна сметка, реалният средно-претеглен разход лв./MWh. 

за всеки оператор е различен, знаете, защото има и такса „мощност“, която по различен 

начин се разпределя на ползваното количество. Това влияе в крайна сметка на реалната 

средно-претеглена цена. Затова има разлика между отделните дружества, но цената на 

електро енергията такава, каквато се доставя на  свободния пазар за „ВиК Ловеч“ е 

същата, както за останалите дружества. Благодаря! 

 

Станислав Тодоров: 

Благодаря г-н Касчиев! Колеги от работната група, някакво отношение? Няма. 
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Добре, констатирам, че няма повече желаещи за изказвания. Всички заинтересовани 

могат да дадат писмени становища в рамките на 14 дни. Насрочвам закритото 

заседание за 29.06.2022 г. и закривам общественото обсъждане. Благодаря! 

 

 

Приложение: 
1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-03-06-1008/03.06.2022 г. - покана до 

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

„В и К” АД, гр. Ловеч 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 

 

.................................................    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  П. Трендафилова 

         ИСКРА СТАЙКОВА 

 

Протоколирал: 

 

 И. Зашева - главен експерт 

 

 

 


