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П Р О Т О К О Л 
 

София, 09.05.2022 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

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

дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен като ВиК 

оператор за периода 2022-2026 г. и утвърждаване и одобряване на цени на ВиК 

услуги. 

 

Днес, 09.05.2022 г. от 09:36 ч. в сградата на Комисията за енергийно и водно 

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

състав „Водоснабдяване и канализация“, ръководено от председателя Станислав 

Тодоров. 
 

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Димитър Кочков и Пенка 

Трендафилова и Юлиан Митев -  за главен секретар (съгласно Заповед №388/27.04.2022 

г.) (без право на глас). 

На заседанието присъстваха И. Касчиев  –  гл. директор на гл. дирекция 

„Водоснабдителни и канализационни услуги“ и експерти на КЕВР. 

 

Заседанието беше излъчено в реално време на интернет страницата на 

Комисията. 

 

Председателят Станислав Тодоров откри заседанието 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 №110 от 29.04.2022 г., т.1, за участие в общественото обсъждане на 

проект на решение относно заявление с вх. № В-17-23-10 от 29.06.2021 г. за одобряване 

на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

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

заявление с вх. № В-17-23-15 от 15.11.2021 г. и 03.12.2021 г., вх. № B-17-23-4 от 

11.03.2022 г., и заявление с  вх. № В-17-23-11 от 01.07.2021 г.  за утвърждаване и 

одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-23-16 от 

15.11.2021 г. и вх. № В-17-23-5 от 11.03.2022 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 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен като ВиК оператор за периода 

2022-2026 г. и утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги е изготвен от работна 
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група в състав: И. Касчиев, Е. Маринова, С. Маринова, Л. Косева, С. Якимов, М. 

Кожухарова, Й. Велчева, Н. Иванова и Н. Ненков. 

 

Съгласно решение на КЕВР по Протокол №110 от 29.04.2022 г., т.1, е осигурена 

и възможност за дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype. 

 

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-23-10#1/29.04.2022 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, СЪЮЗ 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 ПЛЕВЕН - АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК, 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, ГР. ПЛЕВЕН.  

 

На общественото обсъждане присъстваха:  

 г-н Климент Тодоров – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, 

гр. Плевен; 

 г-н Мариан Бухов – председател на Национален браншов синдикат 

„ВОДОСНАБДИТЕЛ”- КНСБ;  

 г-жа Мая Манолова - ГП “Изправи се България”. 

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, СЪЮЗ 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“ и ОБЛАСТНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН - АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК не изпращат свои 

представители. 

 

Станислав Тодоров: 

Получено е писмено становище от Омбудсмана на Р България, което ще бъде 

взето предвид от работната група. 

По реда на изброените лица и институции, давам първо думата на г-н М. Бухов,  

председател на Национален браншов синдикат „ВОДОСНАБДИТЕЛ”- КНСБ . Пак с 
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цел оптимизация и употреба адекватна на времето, което имаме, ще Ви помоля в 

рамките на 5 мин. да изложите своето становище. 

 

М. Бухов – председател на Национален браншов синдикат 

„ВОДОСНАБДИТЕЛ”- КНСБ: 

Добър ден, уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на КЕВР от състав 

„Водоснабдяване и канализация“, уважаеми членове на работната група, уважаеми 

колеги. Аз ще си позволя да направя това изказване за всичките, тъй като и малко 

закъснях за предишното, затова не взех отношение. Като цяло ние подкрепяме без 

забележки всички подготвени доклади, които ще бъдат разглеждани днес от КЕВР. 

Това, което искам да кажа, както го казах и миналия път, единствено следва да бъде 

отчетен моментът на по-късното приемане на бизнес плановете на ВиК операторите. 

Тъй като в предишните регулаторни периоди се нагледахме на удължаване на 

регулаторен период с година, после с още една, приемане на бизнес планове със 

закъснение с години, сега процесът тръгва, за което и миналия път споменах, ние се 

радваме, че фактически вече ВиК операторите ще получат одобрени бизнес планове и 

нови цени за ВиК услугите за следващия регулаторен период. Но тъй като пак имаме 

забавяне, би следвало, когато Комисията отчита изпълнението на показателите за 

качество и инвестиционните програми, съответно изпълнението им, да отчете, че 

дружествата започват регулаторния период с това закъснение, за което говоря. 

Като цяло ние се радваме, че в докладите е отчетено подписаното с МРРБ и 

„Български ВиК холдинг“ EАД тристранно споразумение, за което много отдавна 

говорим, че изоставането във възнагражденията във ВиК сектора на работниците и 

служителите спрямо средната работна заплата е значително. По така изготвените 

бизнес планове на всички ВиК оператори се вижда, че вече в края на периода се 

надяваме, че ние ще достигнем това изоставане. 

Апелирам, тъй като обявихте 31 май, радвам се, че това е датата за закрито 

заседание, което означава, че на тези пет ВиК оператора цените за ВиК услугите ще 

влязат от 01 юни. Апелирам и да излизат колкото е възможно повече доклади, по-бързо, 

за да може ВиК операторите да стартират своята дейност през новия регулаторен 

период и да започнат да си гледат вече оперативно инвестиционните програми и да се 

насочат към своята дейност по изпълнение на бизнес плана. Благодаря. 

 

Станислав Тодоров: 

Благодаря, г-н Бухов. Г-н Тодоров – управител на „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД, гр. Плевен, искате ли да вземете някакво отношение в рамките на 

това обществено обсъждане? 

 

К. Тодоров – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

Плевен: 

Благодаря, благодаря и на г-н Бухов за изложеното от него. Наистина това е 

доброто нещо, че ще могат бързо да бъдат вкарани новите цени, за да можем да си 

продължим програмите инвестиционните и увеличаването на работната заплата в 

сектора. Благодаря. 

 

Станислав Тодоров: 

Г-жо Манолова, искате ли да вземете отношение в рамките на сегашното 

обществено обсъждане? Заповядайте. 
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М. Манолова - ГП “Изправи се България”: 

Уважаеми г-н Председател, дами и господа, от Изправи се.Бг, гражданската 

платформа, сме категорично против намерението на КЕВР и искането на ВиК 

дружеството в Плевен за повишаване цената на водата - за 2022 г. на 4 лв., а за 2026 г. 

на 5,20 лв./м3. Това представлява увеличение с близо 80% в края на периода. Ще кажа 

същото, което казах за Троян, но тук с още по-голяма сила. Ако в Троян все пак е имало 

някакво обсъждане в рамките на Общинския съвет, то гражданите на Плевен нямат 

никаква представа за намерението да бъде повишена цената на водата с 1 лв. за 

следващата година и с 2 лв. до края на периода. И представа си нямат какви са 

намеренията, защото даже на сайта на ВиК дружеството в Плевен няма публикувани 

заявленията, нито доклада, нито намерението и искането реално цената да бъде 

повишена по този драстичен начин. Тъй като тук имаше коментар от страна на КЕВР, 

че видите ли, заявленията на дружествата били на сайта на КЕВР, отбелязвам и мисля, 

че Изправи се.Бг сме показали, че следим работата на КЕВР и на съответните 

енергийни дружества с цел защита интересите на потребителите, така че казвайки, че 

документите по три заявления на ВиК Плевен, Троян, Габрово, Търново не са качени на 

сайта на КЕВР, имаме предвид документите, които обосновават повишаването на 

цената по начина, по който сега беше представен от ВиК дружеството. Тоест има едно 

заявление с голо искане – вдигнете цената с 1 лв. за другата година и с 2 лв. до 2026 г., 

но документи, аргументи, факти, доказателства, че това е необходимо и какви са 

основанията на сайта на КЕВР липсват, просто защото документите към заявленията и 

към доклада не са представени. И това се отнася до исканията на всички ВиК 

дружества. Затова казваме, че КЕВР продължава да нарушава исканията за публичност 

и прозрачност в работата. Още повече, че както става ясно и от доклада, обществени 

обсъждания, граждански консултации в същинския смисъл на думата в Плевен не са 

провеждани. Няма и да се провеждат такива. Има намерение или тук вече е направено 

някакво маркетингово проучване, но данните от това маркетингово проучване, за което 

ВиК е платило, не са представени в доклада. Така че и тук настояваме, тъй като за 

Плевен става дума за много сериозно повишаване на цената на водата, с 1 лв. за тази 

година и с 2 лв. за следващите две години, КЕВР да проведе открито заседание в 

Плевен и там да чуе гражданите и да бъде извършено истинско обществено обсъждане, 

защото очевидно ВиК дружеството там няма такива намерения. Законът трябва да бъде 

спазван и регулаторът е този, който следи за спазването на закона от ВиК операторите. 

И тук, както и при останалите дружества, виждаме, че няма никакво подобрение в 

показателите. Нещо повече, планира се от самото ВиК дружество в края на периода 

цената да се вдигне с 2 лв., обаче и загубите да се вдигнат с 1%. Тоест хората плащат 

по-скъпа вода, но качеството си остава същото, а загубите се повишават. И тук отново 

възниква въпросът какво ще бъде компенсирано с това повишение. И тук ще кажа – ние 

сме за това заплатите на работещите във ВиК сектора да бъдат повишени – 15% тази 

година, хубаво. Въпросът, обаче, за дружеството в Плевен е следният: Защо едно ВиК 

дружество, което е със съизмерими показатели със съседно такова, имам предвид 

Велико Търново, има в числения си състав 90 души служители на ВиК дружеството 

плюс? И ако говорим конкретно с числа – 681 човека работят във ВиК дружеството в 

Плевен, което по територия и население е съизмеримо с ВиК дружеството, което 

обслужва Велико Търновска област, при положение че в област Търново служителите 

са 590 за 2022 г. Тоест във ВиК Плевен работят плюс 90 души. КЕВР би следвало освен 

заплатите, да следи и количеството на заетите лица и да има някакво обяснение. 

Разбира се, ние имаме нашето обяснение, че шуробаджанащината и назначаването на 

приближени на ръководството и на партиите лица продължава. Това очевидно се 
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случва и в Плевен. Така беше миналата година, по-миналата година. Очевидно така ще 

продължава. Имаме и друга информация, че там фиктивно се водят на работа лица, 

които получават възнаграждения, за което ние можем да представим и съответните 

факти, но е належаща проверка и най-вече въпросът към регулатора е: Вие просто така, 

каквото Ви поискат дружествата, одобрявате и подписвате, или правите някакъв 

анализ? И да, трябва заплатите на хората да се повишат, но това не значи, че трябва да 

има плюс 100 човека приближени на всяко следващо ръководство. Изобщо практиката 

ВиК дружествата да се превръщат в партийни хранилки и в места за трудоустрояване 

на партийни кадри и на приближени на всяка следваща власт, е крайно време да бъде 

прекратено. Ето, апелирам. Направете един анализ защо тук работят плюс 90 души. И 

това има своите финансови измерения. Това е на едно лице, за 5 години, сега 

одобрявате бизнес плана за 5 години, ще получи 110 хил. лв. само за заплати, което за 

90 души, сметнете го, са 10 млн. лв. само за заплати. Осигуровките са отделно. Още 10 

млн. лв., като смятам само тези 90 души плюс, които са в сравнение със съседния 

оператор. А иначе и тук всичко си е същото, загубите са си същите, изпълнението на 

качеството на водата и на снабдяването си е същото, качеството на услугата си е 

същото. Изобщо практиката – вдигаме цената на водата, но всичко си остава 

непроменено, се запазва. И тук имам един допълнителен въпрос, който ще задам на 

Вас, като председател на КЕВР, ако сте информиран. Тъй като ВиК Плевен е 

собственост на ВиК холдинга, чухме намеренията на ВиК холдинга да създаде 

собствено търговско дружество, което да бъде лицензирано като търговец на ток, с цел, 

вероятно, намаляване на разходите на ток и по-специално цената, за ВиК дружествата. 

Дали това е така и какви са намеренията по отношение на създаването и лицензирането 

на нов търговец на ток? И тук ще отбележа, разликата от общинското ВиК Троян е, че 

анализът, който направихме, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен на два 

пъти е получило компенсации за скъпия ток – един път, като всички фирми, и втори 

път, заради намерението на държавата за ВиК операторите да бъдат платени нови 100 

млн. лв. като компенсации за повишената цена на тока. Тоест и тук се дължи обяснение 

дали двойната подкрепа от страна на държавата е калкулирана в цената на снабдяваната 

вода за следващия период. И по отношение на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, 

гр. Плевен настояваме заявлението за приемане на бизнес плана за следващия период и 

за повишаване цената на водата с 1 лв. за тази година и с още 2 лв. за края на периода, 

просто да не бъдат одобрявани от КЕВР. 

 

Станислав Тодоров: 

Благодаря, г-жо Манолова. Има ли някакви заявления за други изказвания и за 

даване на становища? Няма. Колеги от работната група, искате ли да вземете 

отношение? Заповядайте, г-н Касчиев. 

 

И. Касчиев: 

Благодаря, г-н Председател. Първо, относно повторното изказване, че на сайта 

на Комисията не са качени материали, отново ще кажа, че това не е така. И за петте 

дружества са качени както първоначалните заявления, така и финалните, ревизирани 

заявления, които Комисията одобрява, като освен самите заявления е качен и 

електронният модел на бизнес плана и на ценовото заявление, в който се съдържа 

цялата информация за всички ценообразуващи фактори. Тоест как са образувани 

цените на ВиК услугите за петте години и какви са показателите за качество, какви са 

инвестиционните и ремонтните програми. Тази информация се съдържа в този 

електронен модел и тя е налична на интернет страницата на Комисията. 
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Относно това дали е проведено обществено обсъждане или не на самия бизнес 

план, за пореден път трябва да се напомнят изискванията в нормативната уредба. Преди 

бизнес планът да започне да се разглежда от Комисията, той трябва да е разгледан и 

съгласуван на местно ниво. Конкретно за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

Плевен в доклада е посочена информация, че Асоциацията по ВиК е разгледала този 

бизнес план, както и предишните заявления, и ги е съгласувала. Както добре знаете, 

когато дружеството си внесе бизнес плана в Асоциацията за разглеждане и съгласуване 

по реда на Закона за водите, всички материали се публикуват на интернет страницата 

на АВиК, която е страницата на Областната администрация, и всяка една община в 

обособената територия трябва да проведе сесия на Общинския съвет, на която да го 

разгледа и да даде мандат на кмета или който представлява съответната община в 

Общото събрание. Това нещо, както се вижда, е направено за Плевен. Така че при 

всички положения този бизнес план е разгледан на местно ниво. Законът за водите не 

вменява, нито ЗРВКУ не вменява на дружеството да провежда друга форма обществено 

обсъждане. Задължава, разбира се, и Комисията да проведе обществено обсъждане като 

част от изискванията в административната процедура. 

Относно това дали КЕВР прави анализ на внесените материали, мога да уверя 

всички, че КЕВР прави много задълбочени анализи на внесените от дружествата 

материали. По отношение на персонала - това, което КЕВР има ангажимент да следи, е 

нивото на показател 15, т.е. съотношението на брой еквивалент на пълна заетост 

спрямо брой сградни отклонения за услугите доставяне на вода и отвеждане и 

пречистване на отпадъчни води. И в доклада е представено информация какви цели са 

зададени на дружеството, дружеството какви цели е предложило за оптимизация, какви 

обосновки е дало, ако не достига определената цел. Така че ние не гледаме колко хора 

са назначени в дружеството, а какъв е броят на персонала еквивалент на пълна заетост. 

Смятам, че искане за информация какви хора са назначени и как са назначени в 

дружеството, трябва да отнесете към принципала на този оператор, тъй като той 

осъществява контрол върху неговото търговско управление. Сравнението на 

дружеството Плевен с друг оператор, което направихте, погледнете в докладите нивата 

на показателите за качество и ще видите – там е сравнението „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД, гр. Плевен какви резултати има спрямо другия ВиК оператор. Но 

при всички положения и двете дружества, както и всички останали, са дали подробни 

обосновки защо и кое предполага тези нива на показателя за качество. 

По отношение на забавянето в процедурата, този въпрос се поставя. Ясно е защо 

КЕВР започна по-късно разглеждане на бизнес плановете. Защото имаше наложен от 

Народното събрание мораториум, но през периода, в който дружествата не прилагат 

новите цени, дружествата са компенсирани от държавата за повишените им разходи за 

електроенергия. Така че нито тези компенсации могат да се включат в бизнес плана, 

нито пък забавеното разглеждане може също да бъде отразено в бизнес плана. 

Също така бих искал да взема отношение относно заплатите на персонала. Аз 

мисля, че е малко странно да се казва, че от една страна - подкрепяме повишението на 

заплатите на заетите в дружеството с 15/100, от друга страна - не подкрепяме 

повишението на цената на ВиК услугите. Разходите за персонал в общия случай са 

около половината от общите оперативни разходи на всеки оператор. Разбира се, че 

когато се повишават тези разходи, и то с 15/100 всяка година, това води до значително 

нарастване на общите разходи на дружеството. Е, няма как разходите за персонал да се 

увеличават, а цените да не се пипат. Така че, като подкрепяме едното, трябва да вземем 

отношение и по другото. Благодаря Ви. 
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Станислав Тодоров: 

Благодаря, г-н Касчиев. Има ли заявления за други изказвания? Няма, чудесно. В 

такъв случай давам 14 дни от днес за предоставяне на писмени становища. 

Насрочвам следващото заседание за 31.05.2022 г., с което закривам 

общественото обсъждане на заявленията на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

Плевен. Благодаря.  

 

 

Приложение: 

1. Писмо на КЕВР с изх. № № В-17-23-10#1/29.04.2022 г. - покана до 

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

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен, 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 

           

 

 

      ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  

          Ю. МИТЕВ 

(съгласно Заповед №388/27.04.2022 г.) 

 
Протоколирал: 

 

 А. Фикова - главен експерт 

 

 


