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П Р О Т О К О Л 
 

София, 29.05.2019 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

проект на решение относно заявление за одобряване на бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД, като 

ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на 

цени на водоснабдителните и канализационните услуги 

 

 

 

Днес, 29.05.2019 г. от 10:10 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 заседанието присъстваха членовете на Комисията Ремзи Осман, Димитър Кочков, 

Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

  

 На заседанието присъстваха И. Касчиев – главен директор на главна дирекция 

„Водоснабдителни и канализационни услуги“, С. Димова – началник на отдел „Цени и 

бизнес планове-водоснабдителни и канализационни услуги“ и експерти на КЕВР. 

 

 

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

по Протокол № 79/15.05.2019 г., т. 2, за участие в общественото обсъждане на проект на 

решение относно заявление с вх. № В-17-02-10 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес 

план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД, като 

ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-

02-6 от 05.04.2019 г. и заявление с вх. № В-17-02-11 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и 

одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, изменено със 

заявление с вх. № В-17-02-7 от 09.04.2019 г., са поканени заинтересовани лица по смисъла 

на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, 

асоциация по ВиК, общини, ВиК оператори, клиенти и организации на потребители. 

 

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

Маринова, Силвия Димова, Василена Иванова, Хриси Йорданова, Румяна Костова, Лолита 

Косева, Ани Гюрова, Силвия Маринова, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков.  

 

 

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-02-6/16.05.2019 г. като заинтересовани лица са 

поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман 

на Република България, Национален браншов синдикат „Водоснабдител” - КНСБ, 

Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – Подкрепа, Българска 
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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“, Община Монтана, Областна администрация 

Монтана - Асоциация по ВиК и Община Берковица. 

 

 

На общественото обсъждане присъстваха: 

 г-жа Боряна Джунева – главен експерт при Омбудсман на Република България; 

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

синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ; 

 г-н Сергей Иванов – управител на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ 

ЕООД; 

 г-жа Диляна Георгиева – главен инженер на „Водоснабдяване и канализация 

Берковица“ ЕООД. 

 

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Федерация 

„Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – 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“, Община Монтана, Областна 

администрация Монтана - Асоциация по ВиК и Община Берковица не изпращат свои 

представители. 

 

Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри общественото обсъждане и даде 

думата за изказвания. 

 

Боряна Джунева – главен експерт при Омбудсман на Република България: 

От името на Омбудсмана изразяваме увереност, че при вземане на решението 

Комисията ще гарантира баланса между икономическите интереси на ВиК оператора и на 

потребителите. При необходимост и по преценка на г-жа Манолова, може да изпратим 

становище в срок.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-жо Джунева. Много конструктивно изказване.  

 

Красимир Богоев – заместник-председател на Национален браншов синдикат 

„Водоснабдител“ – КНСБ: 

Ние се запознахме внимателно с доклада. Каквото и да кажем в средата на 

регулаторния период и чия е вината вече е безсмислено да го коментираме. Чух от г-н 

Иванов, че финансово състояние не е никак добро на „ВиК Берковица“ и в мен се 

пораждат съмнения дали ВиК дружеството ще успее да изпълни амбициозния бизнес план 

за този кратък период, защото има да наваксва две години и половина. Направи ми 

впечатление ниския процент на разходите за възнаграждение, които Комисията одобрява 

за целия период – едва 8,4%. Бих искал да попитам дали е взет предвид ръста на 

минималната работна заплата от първи януари. Не случайно го казвам, защото 

дружеството има единадесет човека, които работят на минимални работни заплати. Този 
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процент едва ли ще успее да покрие само разходите за техните възнаграждения, а какво 

остава за останалите работещи? Дали ще се увеличат от 11 и ще станат по-голям процент? 

Това са нашите опасения. Видно е, че и социалната поносимост в района е доста по-

висока от исканата цена, така че ние подкрепяме бизнес плана и пожелаваме успех на г-н 

Иванов при изпълнението му. Дано на следващия да отчетем, че е изпълнен успешно.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Г-н Иванов, моля да отговорите. Имаше към Вас конкретен въпрос, свързан с това 

дали ще се изплатят заплатите на работещите и още повече в съответствие с 

актуализираната минимална работна заплата.  

 

Сергей Иванов – управител на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ 

ЕООД: 

„ВиК Берковица“ никога не е закъснявало с изплащане към служители и работещи. 

Действително заплатите не са високи. Действително бизнес планът ни е напрегнат, но ако 

си поставим ниски цели… Това дружество е много добро и има дадености. Знаете много 

добре, че „Среченска бара“ се пълни от нашия балкан. Ние прости сме богопомазани в 

това отношение и аз смятам, че дружеството е амбицирано да изпълни този бизнес план. 

Имаме всички дадености и предпоставки.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви. Добър ангажимент. Обръщам се отново към работната група. Г-н 

Касчиев, нещо имате ли да заявите в хода на общественото обсъждане?  

 

И. Касчиев: 

Не.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Колеги, Вие? Не виждам желание за изказване. Отново ще повторя, че закритото 

заседание, на което ще се вземе решение от страна на Комисията, ще се проведе на 

19.06.2019 г. от 10:00 ч.  

 

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

още веднъж на присъстващите и закри в 10:16 ч. общественото обсъждане, като напомни 

за 14-дневния срок, в който могат да се представят в Комисията предложения по 

разглеждания проект на решение. 

 

На 19.06.2019 г. ще се проведе закритото заседание за вземане на решение относно 

заявление с вх. № В-17-02-10 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на 

дейността на „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД, като ВиК оператор за 

периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-02-6 от 05.04.2019 

г. и заявление с вх. № В-17-02-11 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени 

на водоснабдителните и канализационните услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-

02-7 от 09.04.2019 г. 
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Приложение:  

1. Писмо на КЕВР с изх. № В-17-02-6/16.05.2019 г. - покана до заинтересованите 

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

за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД, като ВиК 

оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги. 

 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (Д. Кочков) 

 

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

 (П. Трендафилова) 

 

                                               ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

          Р. ТОТКОВА 

 

 
Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 

 

 


