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П Р О Т О К О Л 
 

София, 18.05.2022 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

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

дейността на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово като ВиК оператор за периода 

2022-2026 г. и утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и 

канализационни (ВиК) услуги 

 

Днес, 18.05.2022 г. от 10:10 ч. в сградата на Комисията за енергийно и водно 

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

състав ВиК, ръководено от Димитър Кочков – член на Комисията. 
 

На заседанието присъства членът на Комисията Пенка Трендафилова и главният 

секретар Росица Тоткова (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. 

 

Заседанието беше излъчено в реално време чрез интернет страницата на 

Комисията. 

 

Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, съгласно решение на 

КЕВР по Протокол № 117 от 11.05.2022 г., т. 1, за участие в общественото обсъждане 

на проект на решение относно заявление с вх. № В-17-51-13 от 09.07.2021 г. за 

одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. 

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

заявление с вх. № В-17-51-4 от 24.03.2022 г. и заявление с вх. № В-17-51-14 от 

09.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и 

канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-51-5 от 24.03.2022 

г., са поканени заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за 

енергетиката. 
 

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

„Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и 

утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) 

услуги, е изготвен от работна група по Заповед № З-В-17 от 09.09.2021 г.: Ивайло 

Касчиев, Елена Маринова, Силвия Маринова, Ани Вучкова-Гюрова, Николина Томова, 

Мая Кожухарова, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков. 
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Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 117 от 11.05.2022 г., т. 1, е осигурена 

и възможност за дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype. 

 

С писмо на КЕВР с изх. № В-03-06-1002/11.05.2022 г. като заинтересовани лица 

са поканени МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И 

БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, „БЪЛГАРСКИ ВИК ХОЛДИНГ“ EАД, ОМБУДСМАН 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВ СИНДИКАТ 

„ВОДОСНАБДИТЕЛ”- КНСБ, ФЕДЕРАЦИЯ „СТРОИТЕЛСТВО, ИНДУСТРИЯ 

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

ВОДИТЕ, СЪЮЗА НА В И К ОПЕРАТОРИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, 

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В 

БЪЛГАРИЯ, АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ, 

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА, БЪЛГАРСКА 

СТОПАНСКА КАМАРА, ФЕДЕРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ, 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ АКТИВНИ ПОТРЕБИТЕЛИ, 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ 

„ДНЕС“, ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК - АСОЦИАЦИЯ ПО 

ВИК, ОБЩИНА БРАЦИГОВО, „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, ГР. БРАЦИГОВО.  

 

 Заявили участие в общественото обсъждане са: 

 

      г-жа Надежда Казакова – кмет на община Брацигово; 

 г-жа Веселина Дамова – предеседател на общински съвет на община 

Брацигово; 

  г-н Димитър Велев – управител на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово; 

 г-жа Виолета Клисурова – главен счетоводител на „Инфрастрой“ ЕООД, 

гр. Брацигово. 

 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И 

БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, „БЪЛГАРСКИ ВИК ХОЛДИНГ“ EАД, ОМБУДСМАН НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФЕДЕРАЦИЯ „СТРОИТЕЛСТВО, ИНДУСТРИЯ И 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ“ – КТ „ПОДКРЕПА“, БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО 

ВОДИТЕ, СЪЮЗА НА В И К ОПЕРАТОРИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, 

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ, 

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА 

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА, БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА, 

ФЕДЕРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА 

АСОЦИАЦИЯ АКТИВНИ ПОТРЕБИТЕЛИ, КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА 

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ „ДНЕС“, ОБЛАСТНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК - АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК не са заявили участие.  

 

Димитър Кочков: 

На страницата на КЕВР, както знаете, има публикувана покана за участие и има 

възможност, включително и за дистанционно участие, и участие на място. Отделно са 

изпратени покани до всички заинтересовани лица, държавни институции и 

потребителски организации, включително и до синдикатите, които виждам, че 

присъстват тук. Заявили участие по реда на постъпването са: община Брацигово - 

Надежда Казакова, която е кмет и Веселина Дамова – председател на общинския съвет, 
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представляват община Брацигово и „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово, които са 

представлявани от Димитър Велев – управител и Виолета Клисурова – главен 

счетоводител. Те са заявели присъствено участие. Виждам ги, че присъстват тук и са в 

залата, така че ще давам думата по реда на участие на община Брацигово. Кой ще се 

изкаже от името на общината? 

 

Надежда Казакова – кмет на община Брацигово: 

Добър ден! Аз съм Надежда Казакова - кмет на общината. 

 

Димитър Кочков: 

Заповядайте, г-жо Казакова! 

 

Надежда Казакова – кмет на община Брацигово: 

Благодаря! Цената на водата, която ще утвърди КЕВР и която е заложена в 

бизнес плана на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово е поносима за населението в града. 

Тя е значително по-ниска от социално поносимата цена, която е за област Пазарджик. В 

община Брацигово населението е предимно, повечето са пенсионери, така че за нас е 

много важно каква ще бъде цената на водата за хората. Затова и през 2016 г. решихме, 

че няма да влиза общината във ВиК асоциацията в област Пазарджик, защото трябваше 

да стане уеднаквяване на цените на водата и решихме, че „Инфрастрой“ ЕООД ще бъде 

нашият ВиК оператор. Засега предприятието се справя много добре и през изминалата 

година община Брацигово успя да направи подмяна на 12 км водопровод в града, с 

което повишихме качеството на водата и най-вече намалихме загубите на вода, така че 

сега това леко повишение на цената на водата, което ще се случи в сравнение с 

предходната мисля, че няма да бъде чак толкова осезаемо за населението, а и най-вече, 

че ние направихме някаква инвестиция в това. 

 

Димитър Кочков: 

Много Ви благодаря, г-жо Казакова! От страна на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. 

Брацигово ще вземете ли думата? Заповядайте, г-н Велев! 

 

Димитър Велев – управител на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово: 

Благодаря! Искам да кажа, че през цялото време докато работихме по бизнес 

плана най-важното беше това: да постигнем социално поносима цена. Защото, както 

каза и кметът на общината, населението е застаряващо, имаме доста пенсионери. Това 

беше най-важно. Така сме структурирали бизнес плана, за да може да постигнем ниска 

цена, но в същото време да нямаме финансови затруднения през годините. Заложили 

сме някои възлови инвестиции, предимно за болни места по довеждащи тръби и 

техника имаме заложена. Като цяло това е. Старали сме се най-вече цената да бъде 

социално поносима и да не се повишава драстично спрямо предишните години. 

Благодаря! 

 

Димитър Кочков: 

Благодаря, г-н Велев! Радвам се, че има такова разбиране от страна на общината, 

както и от страна на местното население. Обръщам се към работната група. Има ли 

постъпили становища по e-mail, за които не сме чули до момента? 

  

Ивайло Касчиев – главен директор на главна дирекция „Водоснабдителни 

и канализационни услуги“: 
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Нямам такава информация. 

 

Димитър Кочков: 

Добре, към момента няма. Можете да допълните нещо, ако прецените. От 

работната група няма такова желание. В такъв случай, съм длъжен да Ви напомня, че 

имате 14-дневен срок, както и на тези, които не присъстват - имат 14-дневен срок за 

представяне на становища и датата на която ще бъде закритото заседание я насрочвам 

за 09.06.2022 г., с което закривам второто за днес заседание. Благодаря Ви за участието! 

 

 

Приложение: 

1. Писмо на КЕВР с изх. № № В-03-06-1002/11.05.2022 г. - покана до 

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

развитие на дейността на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово като ВиК оператор за 

периода 2022-2026 г. и утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и 

канализационни (ВиК) услуги. 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ: служебен ангажимент 

 

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

 Д. Кочков 

 

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

 П. Трендафилова 

                                                                                    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

                                                                                                                РОСИЦА ТОТКОВА 

           
Протоколирал:                                                                     

 И. Зашева - главен експерт 

 

 


