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П Р О Т О К О Л 
 

София, 18.05.2022 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

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

дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора като ВиК 

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

канализационни услуги. 

 

Днес, 18.05.2022 г. от 10:30 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, упълномощен от председателя Станислав Тодоров. 
 

На заседанието присъстваха Пенка Трендафилова - член на Комисията и 

главният секретар Росица Тоткова (без право на глас). 

На заседанието присъстваха И. Касчиев  –  гл. директор на гл. 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 на интернет страницата на 

Комисията. 

 

Председателстващият Димитър Кочков 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 №117 от 11.05.2022 г., т.2, за участие в общественото обсъждане на 

проект на решение относно заявление с вх. № В-17-22-17 от 01.07.2021 г. за одобряване 

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

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

заявление с вх. № В-17-22-4 от 08.03.2022 г. и заявление с вх. № В-17-22-18 от 

01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и 

канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-22-3 от 08.03.2022 

г. и от 29.03.2022 г., 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 „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора като ВиК 

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



 

 

София 1000, бул. "Кн. Ал. Дондуков" № 8-10 
тел.: (02) 988 87 30; факс: (02) 988 87 82 

www.dker.bg, dker@dker.bg стр. 2 от 13 

 
 
 
 

[TLP-WHITE] 

Ниво 0 
 

канализационни услуги е изготвен от работна група в състав: Ивайло Касчиев, Елена 

Маринова, Силвия Маринова, Румяна Костова, Василена Иванова, Мая Кожухарова, 

Йовка Велчева, Надежда Иванова и Ненко Ненков. 

 

Съгласно решение на КЕВР по Протокол №117 от 11.05.2022 г., т.2, е осигурена 

и възможност за дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype. 

 

С писмо на КЕВР с изх. № В-03-06-1003/11.05.2022 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, 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 СТАРА ЗАГОРА - АСОЦИАЦИЯ ПО 

ВИК, „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, ГР. СТАРА ЗАГОРА и 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН“ ООД. 

 

Участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skype са 

заявили: 

 г-жа Диана Ковачева – Омбудсман на Република България;  

 г-н Пеньо Пенков – главен инженер на „Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД, гр. Стара Загора; 

 г-жа Тонка Георгиева – консултант на „Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД, гр. Стара Загора. 

 

 На общественото обсъждане присъстваха:  

 г-н Мариан Бухов – председател на Национален браншов синдикат 

„ВОДОСНАБДИТЕЛ”- КНСБ;  

 г-н Йоанис Партениотис – председател на Федерация „Строителство, 

индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа; 

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

 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И 

БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, „БЪЛГАРСКИ ВИК ХОЛДИНГ“ EАД, 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 СТАРА ЗАГОРА - АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК и 
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„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН“ ООД не изпращат свои 

представители. 

 

Димитър Кочков: 

Преминаваме към първия заявил участие, който е Омбудсманът на Република 

България - Диана Ковачева. Ако обичате, да се свържем. 

  

Служител от КЕВР потърси г-жа Диана Ковачева – Омбудсман на Република 

България, за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Диана Ковачева – Омбудсман на Република България: 

Здравейте, уважаеми г-н Кочков, уважаеми дами и господа членове на КЕВР и 

членове на работната група. Запознах се с доклада на работната група на КЕВР във 

връзка с одобряване на бизнес плана и ценовото предложение на цената на ВиК 

услугите за Стара Загора. Бих искала да кажа, че възразявам срещу това наистина 

драстично предвидено увеличение на цената на водата. На практика става въпрос за 

увеличение с 37 %  спрямо цената за миналата година, което означава, че хората ще 

плащат вместо 3 лв., както досега, 4,12 лв. Още повече, че за цената на целия 

регулаторен период през 2026 г. се очаква повишение с 66 %, т.е. цената ще стане 5 лв. 

В рамките на доклада, който работната група е представила, става ясно, че отново 

липсва тази връзка между цената и качеството на предоставяната услуга, защото е 

видно, че ВиК операторът в Стара Загора не постига 13 от всички 30 показатели за 

качество, един от които е много важен и това е показателят "общи загуби на вода", 

който е 56% за 2022 г. На второ място ще кажа, че два от показателите за ефективност 

също не са изпълнени - „Рехабилитация на водопроводната мрежа“ и „Ефективност на 

изграждане на водомерното стопанство“, които биха могли да доведат до корекции на 

цената в края на третата година, което означава, че наистина обективно показатели, 

които влияят върху цената, към момента не са изпълнени от дружеството. Ще 

припомня също така, че оценката на регулатора от м. септември от 2021 г. по повод на 

показателите за качество, включително и „общи загуби на вода“, е „пълно 

неизпълнение“. По тази причина се обръщам към Вас с настояване да вземете предвид 

обстоятелството, че качеството на предоставяната услуга не е на достатъчно високо 

ниво, което да обоснове толкова голямо покачване на цената на водата в Стара Загора. 

По тази причина се опасявам също така, че в кризата, в която се намираме, 

хората ще се намират в затруднено положение да погасяват своите задължения, което 

пък би могло да направи лоша услуга на самия ВиК оператор заради факта, че 

събираемостта на задълженията може да спадне и на практика хората да не могат да си 

плащат сметките, а това ще се отрази, разбира се, и на самото ВиК дружество. 

По тази причина в заключение ще кажа, че се обръщам към Вас с настояване да 

вземете справедливо решение и във Вашето решение да се отрази връзката между 

качеството и цената на ВиК услугите, така че наистина хората да плащат една 

справедлива цена и да имат възможност да я плащат, защото всъщност Вие трябва да 

дадете възможност да има баланс между интересите на ВиК дружеството, но и на 

интересите на потребителите на ВиК услугите.  

Благодаря Ви много за възможността да участвам днес в заседание. 

 

Димитър Кочков: 

И аз Ви благодаря, г-жо Ковачева. Давам думата на следващия заявил участие, 

който е председател на Национален браншов синдикат „Водоснабдител”- КНСБ, г-н 

Бухов. Заповядайте, г-н Бухов. 
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Мариан Бухов – председател на Национален браншов синдикат 

„Водоснабдител”- КНСБ: 

 Благодаря. Уважаеми г-н Кочков, уважаема г-жо Трендафилова, уважаеми 

членове на работната група, уважаеми колеги. Ние от Национален браншов синдикат 

„Водоснабдител” приемаме без забележки изготвения доклад от работната група, който 

е подложен на обществено обсъждане. Това, което искам да кажа, с риск да се повторя 

от миналия път – за нас е по-важно да има одобрени бизнес планове, отколкото да няма 

никакви. Така че ние апелираме за колкото е възможно по-бързо да излизат и да се 

разглеждат бизнес плановете, които са внесени в КЕВР отдавна. Ние се радваме, че 

КЕВР така се събуди от дългия сън, който беше заспал, и вече процесът върви. Радваме 

се, когато институциите си вършат работата, така че ние сме доволни от това, че вече 

излизат доклади и се разглеждат от Комисията. Това искам да кажа. С оглед на това да 

апелирам малко шеговито. Когато (не знам дали някой от Вас занимавал ли се е 

занимавал със спорт, аз съм се занимавал дълги години) треньорът иска да стимулира 

спортиста, който е на пистата, му казва: Дай, дай, дай! Ами, давайте! Давайте 

докладите, да ги разглеждаме и да вървим напред. 

В конкретика няма да влизам, защото знам, че г-н Партениотис винаги се 

подготвя много подробно, както и г-жа М. Манолова, така че нека те да влезнат в 

детайли. Ние ще четем докладите, запознаваме се с тях. В момента не искам да влизам 

в конкретика, искаме просто да вървим напред. 

 

Димитър Кочков: 

Благодаря, г-н Бухов. Знаете, че забавянето не беше по наша вина. Все пак съм 

длъжен да го отбележа за протокола. Тъй като имаше набожен мораториум, ние бяхме 

длъжни да го спазим. Така че това е коментарът, който аз бих иска да дам към момента 

на Вашето изказване. Преминаваме към следващия заявил участие, г-н Йоанис 

Партениотис – председател на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ 

– КТ „Подкрепа“. Участието, както казах, е присъствено в залата. Заповядайте, г-н 

Партениотис. 

 

Йоанис Партениотис – председател на Федерация „Строителство, 

индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа: 

Благодаря, г-н Председател. Добър ден, г-жо член на КЕВР, уважаеми членове 

на работната група, уважаема г-жо Манолова, респективно Омбудсман и колети от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора. Ще започна от това, че ние 

днес сме се събрали, за да разгледаме доклад относно бизнес план на „Водоснабдяване 

и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора за периода 2022 – 2026 г., т.е. нещо, което 

тепърва оттук нататък би трябвало да доведе до стабилитет и бъдещо развитие на това 

предприятие. Но за да погледнем в бъдещето, все пак трябва да погледнем и в 

миналото. Последният бизнес план, който беше одобрен за това дружество, беше през 

2019 г. на 25 юли и обхващаше периода 2017 - 2021 г., т.е. самият бизнес план, 

предишният, който беше утвърден от Комисията, беше реализиран с две години и 

половина закъснение от старта и периода, която той обхваща. Подаденото заявление от 

ВиК дружеството е подадено в срок -  шест месеца преди да приключи регулаторният 

период на предишния бизнес план, т.е. на 01.07.2021 г. и респективно беше допълнен, 

както е написано в докладната записка, два пъти през м. март 2022 г. Свързано е с 

цените, а това при всички положения е вследствие на кризите, които настъпиха в 

частност в цялата икономика – икономическа, енергийна, пандемична и т.н. Имаме 

сключен договор между ВиК дружеството с асоциацията по ВиК през 2016 г., който е  

допълнен 2018 г. с включването на общ. Тополовград като част от територия, която 

дружеството трябва да водоснабдява. Дружеството предоставя и респективно получава 
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ВиК услуги от друг ВиК оператор. Това е „Водоснабдявани и канализация - Сливен“ 

ООД, като предоставянето на услугите е чрез системата Две могили, а получава от 

„Водоснабдявани и канализация - Сливен“ ООД вода за две общини. Това е общ. 

Гълъбово и общ. Раднево - рудник Траяново и ТЕЦ Марица 3. И сега, специално за 

бизнес плана. 

Според мен този бизнес план е достатъчно амбициозен за неговото реализиране. 

Казвам амбициозен, защото се поставят доста високи нива за постигане по различните 

показатели на бизнес плана. Първият показател, който мисля, че е амбициозен, това е 

общият размер на инвестициите, които залага ВиК операторът. Съгласно договорът с 

АВиК той има ангажимент за този програмен период 2022-2026 г. да реализира 9 103 

хил. лв. инвестиции, а в самия бизнес план тези инвестиции са в размер на 40 815 хил. 

лв., т.е. приблизително четири и половина пъти повече инвестиции, от които 

инвестиции тяхното разпределение е в съотношение приблизително ¼ - 33 млн. лв. са в 

публични активи и 70 млн. лв. са в собствени активи. Иновативност е това, което 

въвежда ВиК дружеството за този регулаторен период. Това е информирането на 

своите клиенти. Той залага 71% от клиентите да получават информация чрез 

електронни фактури, а 21% да получават информация чрез интернет. Направеното 

проучване от ВиК оператора за настроенията и съответно оценката на потребителите за 

неговата дейност е преобладаващо положителна. Заложените в бизнес плана параметри 

показват, че имаме увеличение както на водопроводната мрежа, както на каналната 

мрежа, така имаме увеличение на канално-помпени станции, имаме включване в 

експлоатация на две пречиствателни станции за отпадни води, което пък е свързано с 

ангажиментите, които ВиК дружеството има за подобряване на екологията. 

Характерното е, че залага и сериозно намаление на загубите на вода във всичките му 

компоненти. Залага се намаление на общите загуби на вода от 52% да става на 45%, на 

реалните загуби на вода - от 44,3% да станат на 37% и общите загуби в системите - от 

56,2% да станат на 49,2%. Тоест приблизително наблюдаваме около 1,2% - 1,4% 

пропорционално на година намаляване на загубите. В същото това време персоналът, с 

който ще бъдат извършени всичките тези мероприятия, остава почти константен, като 

имаме някакво малко увеличение, и то е на база на заложените за включване 

пречиствателни станции. И там имаме увеличение на персонала с девет човека. Иначе 

за другите две дейности доставяне и отвеждане на отпадните води персоналът 

съответно се залага да бъде константен, т.е. да не се променя неговата численост за 

целия период. 

Увеличението на заплатите. Това, което се вижда, че средното увеличение на 

заетите в доставяне на водите за периода е 53%. Средното увеличение на тези, които са 

в частта отвеждане на вода, е 52% и в пречистването – 55%. Тоест средно, ако го 

погледнем на година, средното увеличение на заплатата, която е заложена тук, е 

приблизително … може би съвпада с темпа на растеж на минималната работна заплата 

в последните 10 г. То е около 10-11%. Тук съответно се залага такъв процент и за мен 

един от въпросите, който ще задам и на работната група, е свързан именно с това, 

защото в целия материал се твърди, че се изпълнява споразумение, което е от 2021 г. 

разписано, където е заложено увеличение от 15%. На какво се дължи това разминаване 

в тези данни, които тук е направено в доклада, и с твърдението, че се спазва 

споразумението за 15% ежегодно увеличение на заплатите на работещите в 

предприятието?  

Друг елемент, който също казвам, че е доста амбициозно е заложено тук, това е 

намаляване разходите за електроенергия, т.е. повишаване на енергийната ефективност в 

предприятието. Основно, съответно, се забелязва в частта доставяне на води, като там е 

19% намаление на разходите за електроенергия, докато в другите две части – отвеждане 

на отпадни води е 14%, при пречиствателните станции е 5,3%. Разбира се, това 
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намаление е вследствие на усвояване на средствата по ОП Околна среда за периода 

2014 – 2020 г. или общо намалението на разходите за електроенергия, което се залага в 

програмния период 2022 – 2026 г., е със 17%. Също друг показател, който показва 

амбициозност в този план, това е усвояването на утайките. Към момента нямаме 

усвояване на утайките, които се генерират от пречиствателните станции в дружеството, 

като е заложено от 0% те да достигнат 57,7% усвоени в края на регулаторния период, 

т.е. 2026 г.  

От гледна точка на икономическата част на бизнес плана, също имаме заложени 

високи нива – имаме увеличаване на дълготрайните материални активи, както в 

доставяне на вода, отвеждане на вода и в пречистване, като основно тези материални 

активи са в публични средства, както казах в началото, а не толкова в собствени такива. 

Съотношението на инвестициите е 72% за доставяне на вода и 17,7% за отвеждане, и за 

пречистване 10,1%. Като тези инвестиции, те показват политиката на дружеството, 

81,6% са в публични активи и само 18,4% в собствени активи от гледна точка на 

предложните цени. Затова наблегнах в началото, че ние говорим за бизнес плана, който 

е 2022 – 2026 г., а там е заложено за 2022 г. нивото на цената на водната услуга в трите 

й компонента с ДДС да бъде 4,12 лв. и да достигне в края на периода 5,06 лв. или това 

съотношение между 4,12 лв. и 5,06 лв. е 21%. Просто правя една реплика към госпожа 

Омбудсмана, както каза, че това е 66%. Да, получава се 66%, ако направим 

съотношението към миналата година, т.е. 2021 г., тогава – да, нивото на цената на 

водната услуга към 2021 г. отнесено към 2026 г. ще се получи този скок.  

И ще завърша с това, че по-добре някакъв план, отколкото никакъв. Според мен 

планът е изключително амбициозен. Според мен, надявам се, новоназначеният 

управител на ВиК дружеството, което тепърва ще трябва да навлиза в компонентите на 

този план, да има достатъчния кураж, умения, знания. Пожелавам му да създаде един 

здрав, сплотен колектив, с който да може да изпълни всичките тези амбициозни 

параметри, които са заложени в плана. И се обръщам пак към работната комисия. На 

какво се дължи това, което аз го констатирам, че увеличението, заложено в бизнес 

плана, е около 11% на година, а не 15%, както Вие твърдите, че се изпълнява 

въпросното споразумение от 2021 г.? Благодаря Ви. 

  

Димитър Кочков: 

Благодаря, г-н Партениотис. Ще дам думата и възможност на работната група да 

отговори след като минат всички участници, които са заявили участие, за да отговорят 

и на други въпроси, ако евентуално има такива. Така че преминаваме към следващия 

участник, който е „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора. 

Независимо, че ги изслушахме, те са заявили участие, така че сме длъжни да се 

свържем отново с тях по Skype, тъй като заявеното участие е по Skype. 

  

Служител от КЕВР потърси представителите на „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД, гр. Стара Загора, за видео разговор чрез програмата за 

съобщения Skype.  

 

Димитър Кочков: 

Здравейте отново. Вече сме в процедура на обществено обсъждане, ако сте 

следили заседанията. Така че имате възможност да се изкажете, предвид на това че сте 

заявили участие. Даваме Ви думата за още едно изказване, ако имате нещо да 

допълните към предишното или каквото и да е. 

 

Тонка Георгиева – консултант на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, 

гр. Стара Загора: 
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Мисля, че изказващите се от федерациите, синдикални организации, много 

добре развиха тезите на бизнес плана. Само едно ще добавя, че ръстът на заплатите е 

такъв, какъвто е договорен – 15% за всяка една година. Може би е някакво техническо 

объркване в цифрите. Това, което стои пред мен в разходната част, е точно по 

споразумението – 15% всяка година ръст на заплатите за всички дейности сумарно. В 

дейностите, поради това че в годините е имало някакво друго регулиране, има 

съответно някакви минимални разлики. Бих искала да кажа по разходната част, че г-жа 

Ковачева намира притеснения в заложените показатели, но видно е, че всички 

показатели, както преди малко казах, че всички показатели търпят развитие, 

подобряване и финансовото състояние на дружеството не би издържало, ако цената не 

бъде одобрена за ВиК дружеството, защото цените на ел. енергията нараснаха три пъти 

спрямо предходната година. В работната група, когато изработвахме този бизнес план, 

е заложена средна цена за последните шест месеца, но виждате, че в началото на тази 

година ръстът на ел. енергията продължава и спрямо 2020 г., ако погледнем, цените са 

точно три пъти нагоре в ел. енергията. Отделно нарастват цените на горивата, около 

40%, на всички строителни материали, които дружеството влага в основните си 

ремонти. Нарастват цените на услугите за охрана, за инкасиране, цените за външни 

услуги за ремонти и не би могло дружеството да се справи без актуализиране на цена 

като всички разходи в пъти нарастват. Миналата година дружеството е получило 

компенсации в размер на 5 065 хил. лв. от държавата, за да можем да се справим с 

разходите за ел. енергия. От тези цифра всички вероятно разбират, че без актуализация 

на цената дружеството е невъзможно да съществува и да предоставя качествена услуга. 

Благодаря. 

 

Димитър Кочков: 

И аз Ви благодаря. Някой друг има ли който би искал да вземе участие от страна 

на дружеството? 

 

Пеньо Пенков – главен инженер на „Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД, гр. Стара Загора: 

Ние имаме средно на месец около 3 хил. МВт електроенергия като разход за 

добива, доставката и изобщо на водата, на цялата слуга. Така че това трябва да се вземе 

предвид, че това е основният компонент на цената. Както отбеляза и представителят на 

Подкрепа, увеличението на заплатите е в рамките на нормалното … на споразумението 

подписаното, и то е в рамките на 15%. Значи ние като работодател в момента изобщо 

не сме атрактивни. От юг ни притискат мините с високи заплати. От север ни притиска 

Арсенал също с голямо търсене и инвестициите, които правим както в мрежата, така и 

в хората, трябва да ги имаме като пари, иначе в противен случай нашата дейност няма 

да бъде изобщо ефективна и от определени аспекти би била и трудно осъществима. 

 

Димитър Кочков: 

Благодаря. Това ли беше от страна на дружеството? Добре, благодаря Ви за 

участието. И преминаваме към последния за днес заявил участие, който е г-жа Мая 

Манолова. Извинете, г-жо Манолова, че Ви пропуснах в първоначалния списък. Ние Ви 

забелязахме още в началото, така че грешката е техническа. Заповядайте. 

 

Мая Манолова - ГП “Изправи се България”: 

Уважаеми г-н Кочков, уважаеми дами и господа. Първо бих искала да възразя 

срещу легитимността на провежданото обществено обсъждане и по-специално на 

откритото заседание преди малко по отношение на утвърждаването на бизнес плана и 

цената на водата във „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора, тъй 
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като всички виждаме, че в момента присъстват двама от петимата членове на КЕВР. 

Ние обърнахме внимание, още когато бяха приети новите поправки в Закон за ВиК 

услугите, и казахме, че ще се стигне до такава ситуация, в която двама души ще трябва 

да решават цената на водата в една област от над 300 хил. души, всъщност и в цяла 

България. Така че официално нашето възражение е срещу легитимността на днешните 

обсъждания и на откритото заседание. От ГП “Изправи се България” сме категорично 

против приемането на бизнес плана и приемането на решение за поисканата от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора цена на водата за следващия 

период. И аз ще повторя, защото е важно, с 1,12 лв. ще се повиши цената на водата през 

следващата година. Ще стане 4,12 лв. според искането на „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД, гр. Стара Загора, а до края на периода тя ще прескочи с малко 5 

лв. или това са 37% повишение през следващата година и 66% в края на бизнес 

периода, което според нашата оценка е непосилно за гражданите на Стара Загора. Само 

да припомня, че първият бизнес план беше приет вместо през 2017 г., през 2019 г., и 

цената буквално преди 01.08.2019 г. за населените места с гравитачно водоподаване 

беше 1,73 лв. Сега, с намерението цената да скочи над 4 лв., реално увеличението за 

тези населени места ще бъде със 136%. Една съпоставка за това как са се променили 

доходите, показва, че това би бил сериозен проблем за домакинствата в Стара Загора. 

Имаме сериозни резерви за начина, по който е одобрен бизнес планът от ВиК 

асоциацията в Стара Загора, тъй като това се е случило без участието на представител 

на общ. Стара Загора. Видно от решение на Общинския съвет на Ст. Загора, на 31 март 

проведено, те отлагат избора на свой представител във ВиК асоциацията, с което 

самата ВиК асоциация не се съобразява и взема своето решение основно с гласовете на 

представителя на държавата. Само подчертавам, че в общ. Стара Загора живеят 106 108 

човека по актуални данни, т.е. това е почти половината от населението на обл. Стара 

Загора и да се игнорира тяхното мнение и забележки по отношение на бизнес плана, 

наистина е недобре свършена работа. Общо взето претупване на цялата процедура по 

обсъждане и приемане на бизнес плана. Това би могло да бъде компенсирано и аз за 

пореден път отправям призив, препоръка, както искате, молба към КЕВР да провежда 

своите обществени обсъждания на място в областите, за които предстои приемане на 

бизнес план за следващия програмен период и за повишаване цената на водата, защото 

абсолютно формално се случват тези обсъждания на място. Ангажимент на КЕВР е да 

защитава интересите на потребителите, така както защитава интересите на ВиК 

дружествата. И за пореден път апелирам това да бъде изпълнявано, иначе всички 

обещания и на депутатите в парламента, и на четворната коалиция, че ще има промяна 

в работата на регулатора, си остават едни кухи фрази, голи обещания без всякакво 

покритие. Всички тук виждаме, че абсолютно нищо не се е променило, а по начина, по 

който вече редовно се срива сайтът на КЕВР, по отношение на публичността даже 

имаме връщане назад. Сега тук няма да вадя числа, ще извадя само едно, че като 

ударим чертата, 188% е повишаването на цената на водата за населените места с 

гравитачно, в сравнение с 2015 г. И 84% за останалите. Казвам го на фона на 

изпълнението на един изключително важен показател, който е свързан с общите загуби 

във водоснабдителната система, като може да се проследи, че през въпросната 2015 г. 

според отчет, представен пред КЕВР, загубите са били 48,20%. След повишаването на 

цената на водата през първия бизнес план, през 2020 г. загубите се увеличават до 

56,20%, т.е. с 8% пункта нагоре, а сега финално в края на периода се планира те да 

станат 49,20%, т.е. в крайна сметка ще имаме увеличение на загубите спрямо 2015 г. с 

1%. Значи цената със 188% нагоре, загубите с 1% също нагоре, което в крайна сметка 

обезсмисля цялото упражнение, което се провежда по приемане на бизнес планове, 

поемане на някакви ангажименти, след като основните показатели са в обратна посока. 

Цената нагоре, качеството – надолу, загубите също нагоре. Естествено, проверихме 
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отчета на КЕВР за състоянието на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара 

Загора, който е публичен за 2020 г., и там, освен че се вижда неизпълнението на 15 

показателя за качество, по отношение на някои от тях не е изпълнението наистина е 

драстично. Например общите загуби във водоснабдителната система – 1 215% 

неизпълнение. Това е по данни на КЕВР. В същото време няма никаква връзка между 

неизпълнението на тези показатели и исканията на дружеството, които най-вероятно ще 

бъдат удовлетворени от КЕВР, за това да се вдига цената на водата. Също така, ако ще 

работи по нов начин КЕВР, моля да си преразгледате указанията от май 2021 г., които 

въвеждат пет показателя за ефективност на работата на ВиК дружествата, но реално 

изпълнението на тези пет показателя ще има своето значение при определяне цената на 

водата една от 2023 г. Тоест през 2021 г. и 2022 г. изпълнили, неизпълнили – няма 

никакво значение, цената на водата си върви нагоре. По този начин КЕВР сами 

обезценяват своята работа да една статистическа агенция, която прави някакви анализи 

кой показател как е изпълнен, но това по никакъв начин не влияе в крайните решения.  

По отношение на повишаването на някои от разходите за следващия период. Тъй 

като „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора е 100% собственост на 

Българския ВиК холдинг, бихме искали да направим някои бележки. Да, ние 

подкрепяме повишаването на заплатите на работещите във ВиК сектора, включително 

и планираното повишаване на заплатите във „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, 

гр. Стара Загора. Но отново тук ще поставим въпроса за липсата на правила за 

определяне на броя на работещите във ВиК дружества според броя на обслужваните 

сградни отклонения. Казвам го, защото през миналата седмица коментирахме заетостта 

във ВиК Плевен, където в сравнение с ВиК Търново работят плюс 90 души, чиито 

разходи за заплати, за осигуровки, за възнаграждения са около 10 млн. лв. годишно, 

което е един много сериозен разход. Тогава беше отговорено, че не сме взели предвид 

какъв е броят на обслужваните сградни отклонения, но тук със Стара Загора може да 

бъде направена една добра съпоставка, защото броят на сградните отклонения в обл. 

Стара Загора, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора е 110 хил. и те 

имат 655 работещи в дружеството. А ВиК Плевен има 98 хил. сградни отклонения и 

работещите в дружеството са 687 души. Тоест практиката за устройване на партийни 

кадри, на шуробаджанащина и на приятелски назначения е крайно време да бъде 

спряна и тук ролята на КЕВР, след като основен разход ще бъде повишаването на 

заплатите, което хората ще поемат, е просто да следи какво се случва с назначенията в 

различните ВиК дружества и да постави някакви обективни изисквания и критерии 

колко души мога да бъдат назначени в едно ВиК дружество. Иначе те мога да си 

назначат хиляда души и да искат гражданите да им покриват заплатите на партийните 

калинки и на останалите приближени лица. Казваме го за втори път. 

По отношение разходите за електрическа енергия, беше поставен въпросът от 

консултанта на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора. Всъщност 

нека си припомним, че ВиК секторът беше единственият с пълно компенсиране от 

страна на държавата и чрез мерките, които бяха изобщо за небитовите потребители, и 

чрез конкретна подкрепа за ВиК холдинга. Тоест има 100% компенсиране за ВиК 

дружествата за повишените сметки за ток, а сега видно и от обявените днес мерки, тези, 

които правителството анонсира на 16 май, ще има отново пълно компенсиране и за 

повишената цена на тока, и за повишената цена на природния газ. Пълно компенсиране. 

Значи, ВиК дружествата веднъж ще си вземат парите за по-високите ток и газ от 

държавата, демек от всички граждани, и втори път ще си вземат парите от гражданите 

на територията на съответното ВиК дружество. Тоест ще плащаме отново два пъти. Тук 

въпросът е: На хората кой ще им компенсира и доходите, тъй като техните няма да се 

повишат с 15%? Видяхме, че на пенсионерите ще им скочат пенсиите с 10%, а 

останалите, минималната работна заплата си остава каквато е. Ами хубаво. ВиК-то не 
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може да издържи. А хората как ще издържат? Така че нашето становище е, че би 

следвало да не бъдат приемани решения и по отношение на утвърждаване на бизнес 

плана за следващите 5 години, и поисканото повишаване на цената на водата в Стара 

Загора, още повече че не става ясно защо „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. 

Стара Загора си е променило, всъщност променило ли си е показателите в новото 

заявление в сравнение с това, което беше депозирано през юни 2021 г. Че иска по-

висока цена на водата се вижда от това, което е публикувано на сайта на КЕВР, но кои 

показатели се променят, за да иска по-висока цена, това не става ясно.  

Така че моля да не ги приемате тези две решения, а иначе забележката ни 

изобщо към работата на парламента е, че без анализ на това как е сработила реформата 

във ВиК сектора досега и без приемане на сериозни промени, ще продължава да се 

вдига цената на водата в България, т.е. керванът ще си върви, а хората ще плащат по-

скъпа вода, която в един момент ще стане абсолютно непосилна за българските 

домакинства. Благодаря. 

 

Димитър Кочков: 

И аз Ви благодаря, г-жо Манолова. Преди да дам думата на работната група да 

отговори на поставените въпроси от участниците, съм длъжен да взема процедурно 

отношение и да напомня, че специализираният състав съгласно последните поправки в 

закона, специализираният състав ВиК е от трима души, което значи, че двама души са 

достатъчни за кворум за провеждане на заседания.  

Също така искам да Ви напомня, че обществените обсъждания на място се 

провеждат от общинските съвети, ВиК асоциациите и ВиК дружествата, т.е. това е 

тяхно задължение. А ние тук сме длъжни да проведем обществени обсъждания 

съгласно нашия правилник, за да има възможност всички да бъдат участници в това 

нещо. Ако тръгнем да ги провеждаме на място, вероятно голяма част от сега 

присъстващите не биха могли да дойдат. Така че ще премина по-нататък към 

процедурата и ще дам възможност на работната група да отговори на поставените 

въпроси както и да даде някои допълнения, ако има такива. Заповядайте, кой ще 

отговаря? Г-н Касчиев. 

 

Ивайло Касчиев: 

Благодаря, г-н Кочков. По поставения въпрос от страна на синдиката Подкрепа 

за предвидените увеличения на заплатите, аз мисля, че той получи отговор от страна на 

оператора. Аз лично не разбрах откъде са тези цифри, защото в доклада ясно е 

посочено, първо, какъв е средногодишният темп на изменение на разход за единица 

персонал на еквивалент на пълна заетост и е посочено, че средногодишно се увеличава 

с 15/100, а в частта от доклада, която показва информация за разходите, пък е показано 

как нарастват разходите за възнаграждения и за осигуровки в края на периода спрямо 

базовата година. И там може да видите, че ръстът е значителен. Така че това 

споразумение, което е сключено, то е изпълнено, взето е предвид от работната група и 

от Комисията и по отношение на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара 

Загора е изпълнено. 

По поставените въпроси от страна, беше посочена ГП Изправи се.Бг. Аз лично в 

медиите видях, че тази платформа се е регистрирала като политическа партия. Не знам 

дали е така, но политическите партии, доколкото знам, не се част от заинтересованите 

лица съгласно чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката. Беше даден отговор на това дали 

има легитимност или не състав ВиК. Хубаво е да се прочете закона. Пет члена е 

пълният състав на Комисията, докато бизнес планове и цени се разглеждат в 

специализирани състави. Посоченото становище за това как АВиК в Стара Загора е 

взела своето решение, не е в компетентността на Комисията, разбира се. Ако има 
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въпроси, те трябва да се отправят към председателя на Асоциацията, който е 

областният управител. То отношение на това, че Комисията трябвало да заработи по 

нов начин, аз не разбрах как се очаква това да се постигне при положение, че 

разпоредбите на ЗРВКУ и наредбите към него не са изменени. Съответно указанията, 

които Комисията е приела през м. май миналата година, няма основание да бъдат 

изменени. Тоест Комисията е длъжна да ги спазва, както и самите ВиК оператори. Така 

че аз не виждам какви са мотивите КЕВР да преразглежда указанията за този 

регулаторен период. Още повече, че в наредбата ясно е казано, че указанията за цените 

не се изменят през регулаторния период. По отношение на това как се извършват 

назначения на заетите във ВиК операторите, тук са представители на синдикатите. Те 

вероятно биха могли да дадат отговор. Но това е въпрос, който касае ръководството на 

тези търговски дружества, както и техния принципал. КЕВР няма такива функции. 

КЕВР следи за показатели за качество, както знаете. Има два показателя за качество, 

които се отнасят за персонала. Те се следят. Представя се информация какви цели 

дружествата залагат и какво се постига. Така че КЕВР няма и нормативни правомощия 

да издаде някакви правила за заетост. Това е функция на управление на търговското 

дружество. И също така бих искал да отбележа, че не беше вярно изказването, че 

неспазването на единните показатели за ефективност, които Комисията е определила, 

няма да доведе до изменение на цените при тяхното ежегодно изменение чрез 

коефициентът Y. Както знаете, този коефициент се прилага двукратно през всеки 

регулаторен период. След изтичане на третата година, се прилага за петата година, и 

това беше направено от Комисията. След изтичането на 2017, 2019, през 2020 г., когато 

се получиха отчетите, беше изчислен този коефициент, както и другият за 

инвестициите в цените за 2021 г. Второто му прилагане е след като изтече 

регулаторният период и той касае втората година от регулаторния период. Тоест 

регулаторният период изтече през 2021 г., сега ние ще анализираме и проверим 

отчетните данни за 2021 г. и тези коефициенти ще бъдат изчислени при изменение на 

цените за 2023 г., която е втората година от регулаторния период. А вече през новия 

регулаторен период, след като изтече третата година, която е 2024 г., разбира се, ще 

бъдат взети предвид за петата година, която е 2026 г. Така че тези твърдения не са 

коректни. Благодаря.   

 

Димитър Кочков: 

Благодаря, г-н Касчиев. Аз все пак преди да премина към закриване на 

заседанието, съм длъжен да попитам има ли някой друг, който би искал да вземе 

отношение? Заповядайте, г-н Бухов. 

 

Мариан Бухов – председател на Национален браншов синдикат 

„Водоснабдител”- КНСБ: 

Аз ще кажа само няколко изречения. Във връзка с това споразумение, за което 

стана въпрос, искам да кажа, че ние от Национален браншов синдикат „Водоснабдител” 

извървяхме доста дълъг път, докато подпишем това споразумение в един друг състав на 

МРРБ, както и на Български ВиК холдинг. След подписването на споразумението, и 

колегите от Подкрепа се включиха със съответно разглеждане на проект на бизнес 

планове на ВиК операторите във Български ВиК холдинг и пак поредица от срещи в 

регионалното министерство. Ние изключително много държим това споразумение да се 

спазва и в случая със Стара Загора то е спазено на 100%. Знаете, и с Вас бяха проведени 

срещи. Всичко е в рамките на това, което е предварително договорено. Така че аз 

просто отново апелирам споразумението да се спазва и да вървим към по-бързо 

приемане на бизнес плановете на ВиК операторите. 

 



 

 

София 1000, бул. "Кн. Ал. Дондуков" № 8-10 
тел.: (02) 988 87 30; факс: (02) 988 87 82 

www.dker.bg, dker@dker.bg стр. 12 от 13 

 
 
 
 

[TLP-WHITE] 

Ниво 0 
 

Димитър Кочков: 

Благодаря, г-н Бухов. Последно изречение, г-жо Манолова. 

 

Мая Манолова - ГП “Изправи се България”: 

Уважаеми г-н Касчиев, тъй като е важно, Гражданската платформа Изправи 

се.Бг не е прекратила своето участие, независимо от създаването на нова партия. Така 

че, не знам, вероятно нашето участие тук не е от най-приятните появи на граждански 

организации, но ще продължи и за в бъдеще, тъй като намерението ни да защитаваме 

потребителите по отношение на битовите сметки е непроменено. Така че ще се 

виждаме пак, отново и отново, независимо от това какви други партии ще се създават и 

какво ще бъде нашето участие в тях. И само едно изречение. Всъщност анонсът за нов 

начин на работа не е моя приумица. Това беше анонсът на управляващата четворна 

коалиция при приемането на последните промени, както и при избора на нови членове 

в КЕВР. Те заявиха, че ще работят по нов начин и ние очакваме, тъй като смятаме, че 

като се говори, се говори истината, това е нашата презумпция.  

 

Димитър Кочков: 

Благодаря, г-жо Манолова. Нека да не превръщаме заседанието в… 

 

Мая Манолова - ГП “Изправи се България”: 

Така че това не е мое очакване, аз нямам такива очаквания от КЕВР. Това е 

очакване на премиера… 

 

Димитър Кочков: 

Благодаря Ви, благодаря Ви за участието още един път и преминаваме.. 

 

Мая Манолова - ГП “Изправи се България”: 

Я по-спокойно. Общественото обсъждане означава гражданите да си кажат 

мнението. Аз разбирам комфорта тук да сте на заключена врата отдолу, ама…. 

 

Димитър Кочков: 

Заповядайте, г-н Партениотис, ако това не е реплика. Моля да бъдете много 

кратък, защото стана партийно изказване. 

 

Йоанис Партениотис – председател на Федерация „Строителство, 

индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа: 

Провокиран съм от изказването на г-жа Манолова и този диалог, който се 

създаде. Само ще изкоментирам каква беше причината за формулиране на моя въпрос 

към работната група. Той беше във връзка с данните, които са на стр.11 за повишаване 

на възнагражденията към еквивалент пълна заетост. И там съответно се показва, че 

възнагражденията нарастват от X на Y и това нарастване е в размер на 52%, 53% и 55% 

за отделните дейности – доставяне, отвеждане и пречистване на води, което с други 

думи пресметнато показва, че увеличението средно на година е около 10,5 – 11%. 

Затова беше моят въпрос как това кореспондира с твърдението, че се покрива 

изпълнението на въпросното споразумение с 15%.  

Колкото въобще, когато говорим за цената на ВиК услугите, не само за 

въпросното ВиК дружество, а въобще за цялата система, ние трябва да бъдем 

абсолютно откровени и честни пред обществото и да кажем, че тази услуга е тотално 

подценена като стойност. Дори ако трябва да направя един простичък пример, ще 

разберете до каква степен тя е подценена. Ако едно тричленно семейство използва за 

всеки член от своето семейството по 5 кубика вода, това означава 15 кубика вода. По 4 
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лв. примерно цена на водата, означава 60 лв. разход в бюджета на това въпросно 

семейство да бъдат за покриване на тази услуга, наречена ВиК. Ако обаче си ги 

представите тези 15 кубика под формата на литри, ще видим, че това са 15 хил. литра. 

А тези 15 хил. литра представляват примерно 10 хил. бутилки по 1,5 л. Най-евтината 

вода, изворна или трапезна, в търговската мрежа се продава на 37-39 ст. бутилката. Или 

тази вода, само за едната компонента доставка, отиваме на 3 700 – 3 900 лв., а тук в 60 

лв. имаме три компонента – доставяне, отвеждане, пречистване. Тоест казвам ги тези 

неща не да правя евтина пропаганда и евтина манипулация, но действително цената на 

ВиК услугата в България е тотално подценена във всичкото това време.  

 

Димитър Кочков: 

Благодаря, г-н Партениотис. Преминаваме към закриване на заседанието. Преди 

да закрия заседанието ще Ви кажа и ще Ви напомня, че имате 14-дневен срок за 

представяне на становища относно проекта на решение. 

Насрочвам следващото закрито заседание на 09.06.2022 г., с което обявявам 

заседанието да закрито и Ви благодаря за участието и затова, че бяхте толкова активни. 

 

 

Приложение: 

1. Писмо на КЕВР с изх. № В-03-06-1003/11.05.2022 г. - покана до 

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

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора като 

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

канализационни услуги. 

 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  служебен ангажимент 

 

       

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

 Д. Кочков  

 

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

 П. Трендафилова 

 

      ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  

         РОСИЦА ТОТКОВА  
  

      
 

Протоколирал: 

 А. Фикова - главен експерт 


