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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 „ВиК - Стенето“ ЕООД, гр. Троян като ВиК оператор за периода 

2022-2026 г. и утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. 

 

Днес, 09.05.2022 г. от 09:12 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.3, за участие в общественото обсъждане на 

проект на решение относно заявление с вх. № В-17-03-11 от 30.06.2021 г. за одобряване 

на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК - Стенето“ ЕООД, гр. Троян, като ВиК 

оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-03-

17 от 01.12.2021 г., вх. № B-17-03-18 от 14.12.2021 г., и заявление с  вх. № В-17-03-3 от 

18.03.2022 г., и заявление с вх. № В-17-03-12 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и 

одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-03-16 от 

01.12.2021 г., вх. № В-17-03-19 от 14.12.2021 г. и вх. № B-17-03-4 от 18.03.2022 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 

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

утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги е изготвен от работна група в 

състав: И. Касчиев, Е. Маринова, С. Маринова, Р. Костова, В. Иванова, М. Кожухарова, 

Й. Велчева, Н. Иванова и Н. Ненков. 

 

Съгласно решение на КЕВР по Протокол №110 от 29.04.2022 г., т.3, е осигурена 

и възможност за дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype. 

 

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-03-11#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 ЛОВЕЧ - АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК, 

ОБЩИНА ТРОЯН, „ВиК - СТЕНЕТО“ ЕООД, ГР. ТРОЯН и „ВиК“ АД, ГР. 

ЛОВЕЧ. 

 

На общественото обсъждане присъстваха:  

 г-н Тонимир Гечев – управител на „ВиК - Стенето“ ЕООД, гр. Троян; 

 г-жа Румяна Бояджиева – ръководител на Финансов отдел във „ВиК - 

Стенето“ ЕООД, гр. Троян; 

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

 

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 ЛОВЕЧ - АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК, ОБЩИНА ТРОЯН и „ВиК“ 

АД, ГР. ЛОВЕЧ не изпращат свои представители. 

 

Станислав Тодоров: 

Получено е писмено становище от Омбудсмана на Р България. От гледна точка 



 

 

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. 3 от 6 

 
 
 
 

[TLP-WHITE] 

Ниво 0 
 

последователност ще дам думата на тези, които искат да се изкажат и които присъстват 

на днешното заседание. Предвид времето, с което разполагаме, тъй като имаме пет 

заседания днес - по 30 минути за всяко едно заседание, предлагам и Ви моля да 

ограничите изказванията си между 3 и 5 минути, за да има време за всички. В този 

смисъл започваме с г-н Т. Гечев. Ако искате да вземете някакво отношение по 

отношение на така предложените цени за следващия ценови бизнес период, както и по 

отношение на бизнес плана. Заповядайте. 

 

Т. Гечев – управител: 

Здравейте пак. Становището по бизнес плана ние го изложихме в предното 

заседание. По цените, цените сме ги направили така, че са с минимално повишение на 

същите, като социалната поносимост е много над съществуващите цени в момента. В 

най-общи линии сме се съобразявали със законовите изисквания и начина на 

формирането им. 

 

Станислав Тодоров: 

Благодаря Ви. Г-жо Манолова, искате ли да вземете отношение, записали сте се 

за участие? Заповядайте. 

 

М. Манолова - ГП “Изправи се България”: 

Уважаеми дами и господа комисари. Благодаря за възможността да заявя 

позицията на Изправи се.Бг, гражданската платформа, по предстоящото повишаване на 

цената на водата в пет ВиК дружества, респективно произнасяне по бизнес плановете, 

които са заявени от тях. Нашата позиция е категорично против КЕВР да утвърди 

исканията за повишаване цената на водата в тези ВиК дружества, конкретно по 

отношение на ВиК дружеството в Троян, както и да се произнесе за одобряване на 

предложените бизнес планове. Нещо повече, ние настояваме тези процедури да бъдат 

прекратени и да не се провеждат до извършването на промени в ЗРВКУ и в Закона по 

ВиК. Подобно искане и подобен законопроект внесохме в 46-тия парламент. Смятаме, 

че тази важна стъпка – приемане на бизнес плановете за нов петгодишен период, без да 

бъде направен анализ на това как са изпълнени бизнес пановете за периода до 2021 г. и 

без да бъде направен анализ на нормативната база и на това, какво смята населението 

по отношение на начина, по който се управлява ВиК сектора, всичко това не трябва да 

се случва. В конкретния случай за „ВиК - Стенето“ ЕООД, гр. Троян, външно 

погледнато, исканото увеличение на цената на водата е най-ниското от останалите ВиК 

дружества, които ще разгледате днес, но не трябва да се забравя, че става дума за 

гравитачно водоснабдяване и че една цена на водата от 3,30 лв. в края на периода едва 

ли е обоснована и съобразена с възможностите на населението да плаща, а и за 

настоящата година едно увеличение, което да доведе до близо 2,50 лв. цена на водата 

на 1 м3, наистина няма своите основания в представените документи. За нас по-

притеснително е нещо друго. Макар че има нов състав на КЕВР или поне нови членове 

и ръководство, нищо в неговата работа в положителна посока на се е подобрило. След 

като КЕВР пребиваваше две седмици в нелегалност и сайтът на регулатора не 

работеше, което позволи да бъдат проведени обществени обсъждания за две други ВиК 

дружества, Сапарева баня и Монтана, без участие на граждански организации. Сега на 

сайта виждаме, че от представените от „ВиК - Стенето“ ЕООД, гр. Троян четири 

заявления в рамките на повече от половин година, по които днес се извършва 

произнасяне, е публикувано само първото и то само това, което е било в предишния 

състав на КЕВР. Това, което е подадено на 30 юни. То стои на сайта на регулатора 

оттогава. Следващите заявления, които са с дати 01.12, 14.12 и 18.03, отсъстват. Тоест 
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информацията на гражданите на Троян за това, какви са намеренията на регулатора да 

повишаване цената на водата, няма как да стигнат до гражданите, нито какви са 

намеренията на ВиК дружеството. Освен това в доклада, с който се запознахме 

внимателно, пише, че ще бъдат представени справки за инвестиционната програма и 

начините на финансиране на „ВиК - Стенето“ ЕООД, гр. Троян, което ние не намираме 

на сайта, така че и гражданите на Троян не могат да се запознаят с тези изключително 

важни показатели и данни. 

Сега, тъй като ми оставяте няколко минути, тук не виждам да има особена 

активност за участие в общественото обсъждане, самият факт, че КЕВР продължава да 

смята, че 10 мин. са достатъчни за провеждане на обществено обсъждане за 

повишаване на цената на водата в едно ВиК дружество, наистина е абсурден и бих 

искала да Ви кажа на новото ръководство на КЕВР, че ако наистина имате някакви 

намерения да работите по нов начин, това обсъждане не трябваше да се провежда тук, в 

центъра на София, на жълтите павета. Трябваше да сте в Троян, след това трябваше да 

сте в Плевен, в Търново, в Русе. Там, където са хората, които ще бъдат засегнати от 

Вашите решения. А не да продължавате по удобния начин да си седите в креслата, да 

пускате една завеса на това, какво ще се случва с цената на водата, и хората да бъдат 

сюрпризирани, след като вече сте произнесли Вашите решения. Всъщност нищо не се 

променя и по отношение спазването на принципите, които ЗРВКУ възлага на КЕВР. 

Например принципът за защита на потребителите по отношение на подготовката на 

тези изключително важни документи. За „ВиК - Стенето“ ЕООД, гр. Троян например 

изобщо няма данни до момента да са провеждани обществени консултации с 

населението. Има някаква заявка тепърва да се прави маркетингово проучване, което не 

е ясно кога и как ще се случи, може би се разчита отново във всичките ВиК дружества 

хората така и да не разберат как се е повишила цената на водата. По отношение на 

загубите, сега ние разбираме, че ако ще се правят инвестиции и ако ще се полагат 

усилия за решаване на най-големия проблем на ВиК сектора в България, именно 

намаляване на общите загуби, това би могло в някаква степен да оправдае 

повишаването на цената на водата. Но да видим какво се случва в Троян. През 2015 г. 

загубите са били 47,94%. През 2020 г. реално, по отчет, те са станали 48,15%, т.е. 

загубите са се увеличили, а амбициозната задача за края на този период е те да станат 

47,34%. Тоест планирано е едно намаляване на загубите от 0,6% за целия десетгодишен 

период на двата бизнес плана, срещу което гражданите ще получат близо 100% по-

висока цена на водата в сравнение с началото на периодите, именно 2015 г. 

Продължава да не става ясно, може би защото не са публикувани всичките документи, 

как се изчислени например прогнозните количества за доставяне на вода до края на 

периода, защото това е един от показателите, които обуславят повишаване цената на 

водата. Те се намаляват според ВиК дружеството. Защо мислят така – ние не разбираме. 

Вижда се всъщност, това и за останалите ВиК дружества, ние ще преценим колко ще 

останем в следващите обсъждания, затова ще го кажа сега. Два проблема решават 

бизнес плановете и по-точно повишаването на цената на водата за следващия период. 

Първият проблем е с повишаване на заплатите на заетите във ВиК сектора. И второ, с 

компенсиране повишаване цената на ел. енергията. Абсолютно нищо и никакви други 

проблеми не се решават – нито течове, нито качество, нито проблемите с безводието. 

Абсолютно нищо. Ние от Гражданската платформа сме за това да бъдат повишени 

възнагражденията на работещите в сектора, включително във „ВиК - Стенето“ ЕООД, 

гр. Троян, тъй като смятаме 15% предвидено повишаване на заплатите. Да, то е 

задължително заради инфлацията, по която правителството не прави абсолютно нищо, 

за да бъде овладяна. Но питаме дали доходите на населението в Троян ще се повишат с 

15% през тази година. Страхуваме се, че не. Така че връзката между социалната 
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поносимост, реалната социална поносимост, и цената на водата наистина липсва и 

такъв анализ може би са се опитали да направят в последното заявление, може би не, но 

гражданите на Трон така и няма да го разберат. 

И друго, което е порочна практика от работата на КЕВР досега, което се 

възпроизвежда отново, няма никаква връзка между анализа на изпълнението на 

предишния бизнес план и повишаването на цената на водата и приемането на новия 

бизнес план. Ето показателите за качество за 2020 г., с които ние сме се запознали в 

отчета на КЕВР, показват, че 12 показателя за качество от общо 30 не са изпълнени, 

като пълно неизпълнение има по показателя качество на питейната вода и общи загуби. 

Тоест ВиК не изпълнява своите ангажименти към населението, но цената на водата се 

повишава и хората я плащат.  

Ще задам един въпрос, приключвам, за който експертите на Изправи се.Бг 

настояват да задам и ще чакаме отговор от работната група, а именно обяснение: Как са 

начислени технологичните разходи за електрическа енергия като количество и при 

какви цени? Защо тези разходи са посочени в проекта за решение на ВиК Троян в 

отделен ред? Това е въпросът на експертите на Изправи се, а моят въпрос е по-лесен и 

той е към ВиК дружеството и към КЕВР. Не се съдържа информация в документите, 

които са обвени на сайта, какви компенсации е получило от държавата „ВиК - Стенето“ 

ЕООД, гр. Троян за повишената цена на тока и затова нашият въпрос е: По какъв начин 

и тези компенсации отразени ли са, които държавата дава, за някои от дружествата два 

пъти за по-високата цена а тока, в намеренията на дружеството да повиши цената на 

водата? 

Така че ние настояваме да не приемате това искане, да бъдат извършени 

истински обществени обсъждания на място в Троян и практиката просто да се 

повишават цените на водата без да се променя каквото и да е друго в работата на ВиК 

дружествата, да бъде прекратена. Иначе „Преоблякъл се Илия, пак в тия“, нищо в 

работата на КЕВР не сочи за някакво намерение или желание за промяна. Напротив. По 

отношение на публичността имаме сериозни притеснения.  

И тук използвам случая да попитам защо не е обнародвано искането на 

Булгаргаз за повишаване цената на газа за новия период, тъй като по изявления на 

КЕВР и правителството, утре 10 май трябва да има такова решение. Ние не сме се 

запознали с исканията, а също така и въпросът ни е и за ЕРП-та, и за предстоящите 

повишения или промени в цената на тока, считано от 01 юли. Къде са заявленията? По 

закон те трябваше да бъдат обявени на сайта на регулатора още в края на м. април. 

 

Станислав Тодоров: 

Благодаря, г-жо Манолова. Колеги от работната група, искате ли да вземете 

отношение по някои от поставените въпроси? 

 

И. Касчиев: 

Да, г-н Председател, благодаря. Току-що проверих на интернет страницата на 

Комисията. В раздела Заявления за цени за новия регулаторен период, в папката за 

„ВиК - Стенето“ ЕООД, гр. Троян са публикувани както първоначалното заявление, 

така и последното, което в момента се одобрява. Така че материалите на страницата в 

интернет са налични. 

 

М. Манолова - ГП “Изправи се България”: 

А двете междинни? 

 

И. Касчиев: 
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Второ, това, което мога да кажа за общественото обсъждане, е, че КЕВР има 

ангажимент да провежда обществени обсъждания и, разбира се, това задължение се 

изпълнява, но както сте видяла, вероятно в доклада е посочена информация, че 

проектът на този бизнес план, който в момента разглеждаме, е бил внесен в Общинския 

съвет на общ. Троян, разгледан е и е съгласуван. И както много добре знаете, 

заседанията на общинските съвети са открити за граждани, така че би трябвало 

гражданите в общ. Троян да са наясно с тези заявления. И в тази връзка, не е коректно 

да се казва какви намерения на КЕВР има за повишаване на цени. Не, КЕВР няма 

намерения. ВиК дружествата представят своите заявления, КЕВР ги разглежда и ако 

отговарят на всички изисквания, ги одобрява. Така че трябва да се казва какви 

намерения има самият ВиК оператор, а не какви намерения има Комисията. Благодаря. 

 

Станислав Тодоров: 

Някакви други заявления за становище по така направените доклад и проект на 

решение, и заявления? Няма. В такъв случай давам срок за предоставяне на писмени 

становище в рамките на 14 дни от днешна дата. 

Насрочвам закрито заседание за 31.05.2022 г. С това закривам днешното 

обществено обсъждане. 

Благодаря. 

 

 

 

Приложение: 

1. Писмо на КЕВР с изх. № № В-17-03-11#1/29.04.2022 г. - покана до 

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

развитие на дейността на „ВиК - Стенето“ ЕООД, гр. Троян 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 


