
   

   
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 

 

 

П Р О Т О К О Л 
 

София, 28.02.2018 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

на проект на решение относно заявление с вх. № В-17-51-7 от 30.06.2016 г. за 

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

Брацигово като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със 

заявление с вх. №  В-17-51-7 от 07.10.2016 г., заявление с вх. № В-17-51-4 от 01.11.2017 

г. и заявление с вх. № В-17-51-6 от 17.01.2018 г. и заявление с вх. № В-17-51-8 от 

08.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено и 

допълнено със заявление с вх. № В-17-51-7 от 07.10.2016 г. и заявление с вх. № В-17-

51-5 от 02.11.2017 г. и заявление с вх. № В-17-51-2 от 17.01.2018 г. 

 

 Днес, 28.02.2018 г. от 10:13 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 доц. д-р Иван Н. Иванов. 
 

На общественото обсъждане присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, 

Димитър Кочков и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас). 

 

 На общественото обсъждане присъстваха И. Касчиев – главен директор на главна 

дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“ и експерти на КЕВР. 

 

Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, съгласно решение на КЕВР 

по протокол № 32/22.02.2018 г., т.1, за участие в общественото обсъждане на проект на 

решение относно заявление с вх. № В-17-51-7 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес 

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

за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. №  В-17-51-7 от 

07.10.2016 г., заявление с вх. № В-17-51-4 от 01.11.2017 г. и заявление с вх. № В-17-51-6 

от 17.01.2018 г. и заявление с вх. № В-17-51-8 от 08.07.2016 г. за утвърждаване и 

одобряване на цени на ВиК услуги, изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-51-7 

от 07.10.2016 г. и заявление с вх. № В-17-51-5 от 02.11.2017 г. и заявление с вх. № В-17-

51-2 от 17.01.2018 г. са поканени заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от 

Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, енергийни 

предприятия, клиенти и организации на потребители. 

 

Проектът на решение е изготвен от работна група в състав: Ивайло Касчиев; Елена 

Маринова; Хриси Йорданова; Румяна Костова; Лолита Косева; Ани Гюрова; Христина 

Ангелова; Силвия Маринова; Ралица Агопян; Йовка Велчева; Надежда Иванова; Ненко 

Ненков; Силвия Иванова 

 

С писмо на КЕВР с изх. № В-07-00-14/23.02. 2018 г. като заинтересовани лица са 

поканени кмет на Община Брацигово, председател на Общински съвет Община Брацигово, 

Областен управител област Пазарджик, Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат 

“Водоснабдител”- КНСБ, Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) –Подкрепа, 
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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“. 

 

 На общественото обсъждане присъстваха: 

 г-н Петко Петков –  кмет на Община Брацигово; 
 г-жа Надежда Казакова – председател на Общински съвет в Община Брацигово; 

 г-жа Златка Божинова – държавен експерт в  Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството; 

 г-жа Боряна Джунева – главен експерт към Омбудсмана на Република България; 

 г-н Красимир Богоев – заместник-председател на Национален браншов синдикат 

“Водоснабдител”-КНСБ; 

 г-н Атанас Недялков – управител на Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово. 

 

Областен управител област Пазарджик, Федерация (строителство, индустрия и 

водоснабдяване) – 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“ не изпращат свои представители. 

 

Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масова 

информация. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Г-н Петков, бихте ли изразили отношение по проекта на решение, който Ви е 

представен в утвърдения срок? 

 

П. Петков –  кмет на Община Брацигово: 

В общината надълго и нашироко имаше подготовка. Виждате, че от 2016 г. сме 

тръгнали с обсъждането на бизнес плана, приемането му от Общинския съвет, тъй като 

това е общинско дружество със своя капитал. Ние сме видяли тези цени. Аз съм  напълно 

съгласен с протокола. Той защитава идеята, която сме възприели в бизнес плана за 

социално поносима цена на водата за населението, а същевременно и нормалното 

функциониране на дружеството. Така че изразявам положително становище. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Вие одобрявате проекта на решение. 

 

Н. Казакова – председател на Общински съвет в Община Брацигово: 

Аз също съм съгласна с решението, което ни е изпратено. Това е цена, която ние 

сме гласували на Общински съвет, съгласявайки се с бизнес плана на дружеството. Дълъг 

път извървяхме дотук. Убедена съм, че всичко това е в името на хората от нашата община. 

 

Б. Джунева – главен експерт към Омбудсмана на Република България: 

Представител съм на Омбудсмана и се налага отново да отбележа, че в 

институцията на Омбудсмана продължават да постъпват сигнали от граждани от цялата 

страна във връзка с увеличението на цените на ВиК услугите. Хората продължават да 
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апелират обществените обсъждания да се провеждат не в сградата на КЕВР, а както г-жа 

М. Манолова предложи на едно предходно обществено обсъждане, да се изнесат на място 

в съответната община или област. По този начин общественото обсъждане ще придобие 

смисъла на само формално изпълнение на етап от процедурата, тъй като и засегнатите 

потребители ще могат да се включват пряко. В ценовото предложение на „Инфрастрой“ 

ЕООД, гр. Брацигово, предмет на общественото обсъждане, е заложено значително 

увеличение на една цена, която е действително пък от 2007 г. (трябва да се отчете този 

момент). Считам за необходимо обаче да ви информирам, че в институцията на 

Омбудсмана имаме жалби от граждани, които твърдят, че услугата е доста некачествена. 

Такива са потребителите в с. Розово, Община Брацигово, които потърсиха в недалечните 

месеци съдействие от Омбудсмана във връзка с честите спирания на водата и подавана 

вода с прекалено ниско налягане. След анализ на представените данни в доклада на КЕВР, 

за Омбудсмана буди притеснение следното: И към настоящия момент не са приети 

правила за утвърждаване на бизнес план и ценови предложения в условия на изтекла 

първа година от регулаторния период 2017- 2021 г. Както виждаме в приложението на 

„Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово, е заложена цена за 2017 г. 0,761 лв., а реално 

услугата е доставена на 0,54 лв. По този начин поставяме отново под съмнение как 

въобще ще се изпълнят заложените показатели. Логичен е въпросът за достоверността на 

целия бизнес план. Освен това съгласно чл. 27, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за регулиране на 

качеството на ВиК услугите, бизнес плановете се представят пред КЕВР със 

съгласувателни становища от общините. В случая, в доклада има данни за приет от 

Общински съвет Брацигово бизнес план на 29.09.2017 г., но няма данни (може би е 

обсъждан) за предложението, внесено през януари 2018 г. дали е съгласувано от Община 

Брацигово. Съгласно чл. 26, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Наредбата, в бизнес плановете следва 

да се предоставят данни за консултации с потребителите. Отново не намерихме данни 

какво е мнението на потребителите, очертаните проблеми и пътищата за тяхното 

решаване. Също така в доклада отново не е посочено в кои населени места ще се 

инвестират средствата. За потребителите остава неясно кога, как и по какъв начин да 

следят изпълнението на инвестиционната програма. И отново за социалната поносимост 

на цената. От КЕВР са използвани данни от изследване по статистика на доходите и 

условията на живот, които вече и  Омбудсманът многократно подчерта, че не са публични. 

Съгласно тези данни за 2016 г., средномесечният доход на лице на област Пазарджик е 

407 лв., а съгласно данните от изследване на наблюдения на домакинските бюджети, 

средномесечният доход за лице за 2016 г. е 348 лв. – пак по-нисък. С оглед изложеното, 

Омбудсманът апелира регулаторният орган да оцени внимателно икономическата 

обоснованост на заложеното увеличение на цените на услугите, предоставени от 

„Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово и в случай че прецени, след общественото обсъждане 

г-жа М. Манолова ще изпрати и писмено становище. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Може би в края на изказванията г-н Недялков ще вземе отношение по изразените 

от Вас становища, а може би и представителите на работната група, при желание от тяхна 

страна, разбира се, и от страна на общината, защото беше поставен въпросът дали 

процедурата е минала отново през Общински съвет на Община Брацигово. 

 

К. Богоев – заместник-председател на Национален браншов синдикат 

“Водоснабдител”-КНСБ: 

Аз няма как да не отбележа факта, че „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово е 

първото общинско дружество, на което се разглежда бизнес плана. Независимо, че мина 

година и нещо, все пак трябва да отчетем и този факт, че между ВиК оператора и 

общината има много добро взаимодействие и добра работа. Също така и докладът от 

работната група, който те изготвят, прави впечатление, че е доста обстоен и обхватен и 
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според мен са залегнали всички проблеми в дружеството. Аз искам да отбележа, че на мен 

ми правят впечатление ниските загуби, които отчита ВиК операторът.  Тенденцията е през 

годините персоналът да не намалява, да запази една постоянна величина. Също така 

цената е доста под социалната поносимост, независимо по какви сметки, но аз смятам, че 

това е реалното, което Вие сте взели. Към работната група имам един апел. За 2019 г. са 

утвърдили фонд работна заплата със средна работна заплата 583 лв. Това,  през 2019 г. по 

бюджетните прогнози, минималната работна заплата ще бъде 560 лв. Все пак, имайте го 

предвид, когато разглеждате на закрито заседание тези неща. Аз по принцип подкрепям 

бизнес плана на ВиК дружеството, независимо че в последно време малко социалният 

диалог между нас се прекъсна, но ние сме диалогични и ще го възстановим. Пожелавам 

успех на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Вие, разбирам, че не само бизнес планът,  но и проектът на решение… 

 

К. Богоев – заместник-председател на Национален браншов синдикат 

“Водоснабдител”-КНСБ: 

И проектът на решение, да. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

„Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово е наистина първото общинско дружество, 

което влиза в процедура на разглеждане. 

 

А. Недялков – управител на Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово: 

Аз съм малко шокиран от изказването на Омбудсмана на Република България, 

защото не може (аз съм 12 години управител в дружеството), една жалба е подадена от 

жителите на с. Розово и то за един ден, че просто нямаха вода, а причината е съвсем 

различна. Да се направи такова изказване и така по този начин да се вижда работата на 

дружеството в негативен смисъл, аз смятам, че това нещо ще се промени. Искам да кажа, 

че ВиК операторът „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово дава една от най-качествените 

води в страната. Засега нямаме никакъв проблем с качеството на водата, както и с 

водоподаването. Нормално е,  когато има аварии, един-два часа да нямат вода. Но се 

стараем даже и в денонощието се работи, така че всичко да се възстановява навреме и 

хората да имат вода. Засега аз скоро дадох справка в КЕВР за жалбите . Мисля, че са две- 

три жалби в продължение на цяла година, които съм видял кои са основателни, кои не са 

основателни. Това е съвсем нормално. Хората се жалят и ние вземаме отношение по тях. 

Искам да отбележа, че общо взето моите абонати са доволни от водоподаването и няма 

никакъв проблем. Що се отнася за цената и затова, както се изразиха тук мнения, че това 

нещо не е законосъобразно, че не е внесено в Общинския съвет и т. н. Напротив, всичко е 

съгласно закона. Хората са уведомени на сайта на предприятието и във вестниците за 

новата цена на водата. Всичките те знаят за какво става въпрос. Така че общественото 

мнение на Община Брацигово знае за това нещо. Даже знаят, и че сега в момента сме тук, 

и сме на обсъждане на бизнес плана. Смятам, че мотивите, които са изложени, са 

незаконосъобразни и не може едно дружество от 2007 г. с цена на водата с 0,54 лв. при 

минимална заплата от 180 лв. (сега знаем всички, че е 510 лв.) да съществува. Нормално е 

цената на водата да се вдигне, защото разходите се увеличават, населението намалява и 

ние по някакъв начин трябва да съществуваме. Имайте предвид, че аз изразих становище и 

в Комисията. Благодарен съм на членовете на Комисията за разбирането. Аз просто казах, 

че ние правим една цена с цел да оцелеем, с цел да си оправим разходите така че да не сме 

на загуба. И затова цената на водата ни е фактически ниска, както каза господинът, под 

минималния минимум. Смятам, че ще уважите моето становище да се приемат цените на 

ВиК оператора „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово. 
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Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Г-н Недялков отговори за процедурата. Обръщам се към работната група: Имате ли 

изказвания? 

 

И. Касчиев: 

Не. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 
Колеги от специализирания състав, въпроси или изказвания? Също не виждам. 

 

След като установи, че няма други изказвания, доц. д-р Иван Н. Иванов благодари 

още веднъж на присъстващите и закри общественото обсъждане, като напомни за 14-

дневния срок, в който могат да се представят в Комисията предложения по разглеждания 

проект на решение. 

На 22.03.2018 г. от 10:00 ч. ще се проведе закритото заседание за приемане на 

решение относно заявление с вх. № В-17-51-7 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес 

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

за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. №  В-17-51-7 от 

07.10.2016 г., заявление с вх. № В-17-51-4 от 01.11.2017 г. и заявление с вх. № В-17-51-6 

от 17.01.2018 г. и заявление с вх. № В-17-51-8 от 08.07.2016 г. за утвърждаване и 

одобряване на цени на ВиК услуги, изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-51-7 

от 07.10.2016 г. и заявление с вх. № В-17-51-5 от 02.11.2017 г. и заявление с вх. № В-17-

51-2 от 17.01.2018 г. 

 

Приложение:  

1. Писмо на КЕВР с изх. № В-07-00-14 /23.02. 2018 г. 

 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

     

.................................................                 ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 (С. Тодорова) 

 

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

 (Д. Кочков) 

 

  

 

        ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:  

           

   

        Р. ТОТКОВА 

 
  

 

Протоколирал: 

 

 (Н. Харбалиева - главен експерт) 


