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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” ООД, гр. Русе като ВиК оператор 

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

канализационни (ВиК) услуги 

 

Днес, 09.05.2022 г. от 10:52 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 Юлиян 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 чрез интернет страницата на 

Комисията. 

 

Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, съгласно решение на 

КЕВР по Протокол № 107 от 28.04.2022 г., т. 2, за участие в общественото обсъждане 

на проект на решение относно заявление с вх. № В-17-29-21 от 01.07.2021 г. за 

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

канализация” ООД, гр. Русе като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и 

допълнено със заявления с вх. № В-17-29-27 от 26.11.2021 г. и вх. № В-17-29-3 от 

23.02.2022 г., и заявление с вх. № В-17-29-22 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и 

одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със 

заявления с вх. № В-17-29-28 от 26.11.2021 г. и вх. № В-17-29-4 от 23.02.2022 г., са 

поканени заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката. 
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Проектът на решение за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе като ВиК оператор за периода 2022-

2026 г. и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (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 № 107 от 28.04.2022 г., т. 2, е осигурена 

и възможност за дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype. 

 

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-29-21/29.04.2022 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, 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 РУСЕ - АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК, 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, ГР. РУСЕ.  

 

 Заявил участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skype 

е: 

 г-н Сава Савов – управител на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. 

Русе. 

 

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 РУСЕ - АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК не са заявили участие.  

 

Станислав Тодоров: 

Поканата е публикувана на сайта на КЕВР. Също така сме поканили и 

определени лица и държавни институции, които могат да вземат отношение по въпроса. 

Това са: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, „Български 
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ВИК холдинг“ EАД, Омбудсман на Република България, който е предоставил писмено 

становище, Национален браншов синдикат „ВОДОСНАБДИТЕЛ”-КНСБ, Федерация 

„Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „ПОДКРЕПА“, Българска  

асоциация по водите, Съюз 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 Русе - Асоциация по ВиК, „Водоснабдяване и канализация” 

ООД, гр. Русе, от чието име заявил участие е г-н Савов – управител, през Skype.  

Моля да го включим! 

 

Служител от КЕВР потърси г-н Сава Савов – управител на „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр. Русе., за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Станислав Тодоров: 

Здравейте, г-н Савов!  

 

Сава Савов – управител на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе: 

Здравейте! 

 

Станислав Тодоров: 

Започнахме обществено обсъждане на Вашето заявление. Вие сте първият и 

единствен за сега записан, който иска да вземе становище. Заповядайте за становище в 

рамките на това обществено обсъждане. 

 

Сава Савов – управител на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе: 

Бизнес планът е разработен съобразно ангажиментите, които сме поели с 

договора с Асоциацията. Отразява, както участието на дружеството в проекта по 

Програма „Околна среда“, като някои лотове вече са изпълнени на 90%, така също и 

инвестициите, които трябва да реализираме със собствени средства, като напълно 

покрива ангажимента (искам да припомня, че той е от порядъка на 38 400 000 лв.). 

Считаме, че с тези параметри на бизнес плана ние ще изпълним ангажимента си както 

по договора с Асоциацията, така и по Програма „Околна среда“. Тази цена ще ни даде 

възможност за генериране на паричен поток, който ни е необходим по плащанията по 

„Околна среда“ и мисля, че това е максимално и оптималния бизнес план, който 

дружеството може да поеме и да изпълни.  

 

Станислав Тодоров: 

Благодаря! Колеги от Комисията, имате ли някакви коментари или въпроси? 

Някой друг да вземе становище? Няма. Колеги от работната група, имате ли желание за 

отговори и коментари? Нямате. Добре. Както казахме получили сме и писмено 

становище от Омбудсмана, което ще вземем предвид. Давам срок за предоставяне на 

писмени становища в рамките на 14 дни след днешната дата. Насрочвам следващото 

закрито заседание на 31.05.2022 г., с което приключвам и закривам днешното заседание 

за провеждане на обществено обсъждане. Благодаря! 
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Приложение: 

1. Писмо на КЕВР с изх. № № В-17-29-21/29.04.2022 г. - покана до 

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

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе, като ВиК 

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

водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги. 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:     
     

 

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

 Д. Кочков 

 

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

 П. Трендафилова 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  

                                                                                          РОСИЦА ТОТКОВА 

     
Протоколирал: 

 И. Зашева - главен експерт 


