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П Р О Т О К О Л 
 

 

София, 19.06.2018 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

на проект на решение относно заявление с вх. № В-17-31-14 от 30.06.2016 г. за 

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

канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново като ВиК оператор за периода 

2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-31-5 от 30.05.2017 г. и 

вх. № В-17-31-5 от 03.07.2017 г., и заявление с вх. № В-17-31-13 от 30.06.2016 г. за 

утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № 

В-17-31-6 от 30.05.2017 г. и заявление с вх. № В-17-31-6 от 03.07.2017 г. 

 

 

 Днес, 19.06.2018 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 общественото обсъждане присъстваха членовете на Комисията Ремзи Осман, 

Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и за главен секретар Юлиян Митев, съгласно 

Заповед № 486 от 13.06.2018 г. (без право на глас).  

 

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

дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“, Д. Стоилова – и. д. началник на 

отдел „Цени и бизнес планове - водоснабдителни и канализационни услуги“ и експерти на 

КЕВР. 

 

Заседанието се отразяваше от представители на средствата за масова информация. 

 

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

по протокол № 104/13.06.2018 г., т.1, за участие в общественото обсъждане на проект на 

решение относно заявление с вх. № В-17-31-14 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес 

план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. 

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

заявления с вх. № В-17-31-5 от 30.05.2017 г. и вх. № В-17-31-5 от 03.07.2017 г., и 

заявление с вх. № В-17-31-13 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на 

ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-31-6 от 30.05.2017 г. и заявление с вх. № 

В-17-31-6 от 03.07.2017 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. 
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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, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков.  

 

С писмо на КЕВР с изх.  № В-17-31-14/13.06. 2018 г. като заинтересовани лица са 

поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман 

на Република България, Национален браншови синдикат „Водоснабдител“- КНСБ, 

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 “, „Водоснабдяване и канализация Габрово“ ООД, гр. 

Габрово, Областна администрация Велико Търново - Асоциация по ВиК - Велико 

Търново, „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново. 

 

 На общественото обсъждане присъстваха: 

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

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

синдикат „Водоснабдител” – КНСБ; 

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

индустрия и водоснабдаване” – КТ „Подкрепа”; 

 г-н Димитър Владов – управител на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” 

ООД, гр. Велико Търново. 

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 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 “, 

„Водоснабдяване и канализация Габрово“ ООД, гр. Габрово и Областна администрация 

Велико Търново - Асоциация по ВиК - Велико Търново не изпращат свои представители. 

 

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

думата за изказвания. 

 

Б. Джунева – Омбудсман на Република България: 

За Омбудсмана е от особена важност да се постигне разумно ниво на една 

икономически обоснована цена на услугата. В тази връзка, след анализ и на позициите, 

които ще чуя днес и ще предам на г-жа Манолова, при необходимост Омбудсманът ще 

представи писмено становище в определения срок. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря, г-жо Джунева. Надявам се да информирате г-жа Манолова, 

включително и за изказваните мнения, че Комисията в лицето на работната група е 

свършило много добре своята работа. Нещо, което беше казано от заявителите.   

 

К. Богоев – Национален браншови синдикат „Водоснабдител” - КНСБ: 

Аз искам да кажа, че най-накрая дочакахме първото окрупнено ВиК дружество в 
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системата да получи ... да има обществено обсъждане за утвърждаване на бизнес плана, 

все още не го е получило. Знаем през какви перипетии минаха ръководителите на 

дружеството. Чия е вината, вече е друг въпрос. Тук не е мястото, на което да коментираме 

защо се получи това забавяне, но все пак трябва да се отчете, че година и половина не е 

никак малко, ако трябваше „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД ... 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Сигурно трябва някои хора да го кажат. 

 

К. Богоев – Национален браншови синдикат „Водоснабдител” - КНСБ: 

... ако трябваше „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД да бъде желонът 

да прокара път за водната реформа. Както г-н Владов изтъкна, бизнес планът е изготвен 

съгласно указанията на Комисията. Предполагам, че комуникацията е била добра, щом 

всички изказват мнение, че бизнес планът е добър. В голямата си част ние го подкрепяме. 

Бих искал само да отбележа някои неща. Тук ще се повторя от предишните изказвания, но 

няма как. През 2017 г. СРЗ за дружеството е отчетена като 812 лв. В края на бизнес 

периода трябва да стане 903 лв. Извинявайте, но за 5 г. някакви 90 лв., това... при 

положение, че в момента във Велико Търново ще се откриват нови работни места, ще има 

инвестиции, не искам да съм на мястото на ръководството – как ще задържи младите и 

качествените хора в дружеството. В бизнес плана са смятани разходите за възнаграждение 

върху база минимална работна заплата 470 лв., а всички знаем, че тя от 01 януари стана 

510 лв., от 01.01.2019 г. ще стане 560 лв. Така че би трябвало Комисията да отчете и тези 

неща в следващото… в закритото заседание. 

Относно инвестиционна, икономическа, ремонтна програма, бих искал да отбележа 

само, че инвестициите, заложени в бизнес плана, са много по-големи, отколкото са 

предвидени в договора, така че мисля, че ВиК дружеството ще се справи. Така е отчетено 

и в доклада, че на база на бизнес плана са предложените цени. Дружеството ще може да 

извършва инвестиционната си програма и да работи добре. 

Друго, което искам да отбележа, че предложените цени са доста под нивата на 

социалната поносимост. И не е за пренебрегване това, че „Водоснабдяване и канализация 

Йовковци” ООД работи вече 8 г., от 01.01.2010 г. не е имало увеличение на цена. Така че 

как се е справяло ръководството, явно всички резерви вече са изстискани и няма откъде... 

Така че аз още веднъж казвам, че смятам, че бизнес планът е балансиран и ще помогне на 

ВиК дружеството да постигне показателите за качество, които са заложени в бизнес плана. 

Радващо е, че персоналът запазва своята численост. Това вече е отчетено и са приети 

аргументите на дружеството.  

Пожелавам на ръководството на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД 

да го изпълни и след като се направи анализ, да се отчете преизпълнение даже на бизнес 

плана. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря. И ние му го пожелаваме. 

 

И. Партениотис – Федерация „Строителство, индустрия, водоснабдяване” – 

КТ „Подкрепа”: 

Аз първо искам да изразя поздравления към работната група за експедитивността, с 

която съответно са разгледани (може би за първи път ги хваля толкова много) заявлението 

на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, респективно на Лукойл. Но преди да 

изкажа своето становище върху двата бизнес плана, искам да поздравя новия комисар в 

лицето на Пепа Трендафилова и да й пожелая успех във Вашия екип. 

Ще кажа две думи първо за „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и след това за 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД. „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД е 
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нестандартен ВиК оператор. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Г-н Партениотис, нека да... 

 

И. Партениотис – Федерация „Строителство, индустрия, водоснабдяване” – 

КТ „Подкрепа”: 

Колко време? 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Искам друго да кажа. Следващото обществено обсъждане е за „Лукойл Нефтохим 

Бургас“ АД. Сега е само за „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД. Такъв е 

регламентът. 

 

И. Партениотис – Федерация „Строителство, индустрия, водоснабдяване” – 

КТ „Подкрепа”: 

О
,
кей, разбрах. Съгласно указанията на Комисията в първото заявление 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД е изпълнило ангажимента си и е подало 

съответно бизнес плана на 30.06.2016 г., като допълнително последното заявление е от 

03.07.2017 г. Има договор с Асоциация по ВиК - Велико Търново от 21.04.2016 г. Този 

договор с Асоциацията е за 15 г., като допълнителното споразумение, което се наложи във 

връзка с приобщаването на Община Свищов, т.е. на бившето "В и К Свищов" ЕАД към 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, беше направено това допълнително 

споразумение с Асоциацията преди 1 месец, на 15.05.2018 г. Поради редица 

административни неуредици между отделни институции така или иначе се получи така, че 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД загуби една година. Може би не е тук да 

гледаме назад, но би трябвало малко или много да се смаже тази взаимна връзка между 

Асоциациите по ВиК, регионалното министерство, КЕВР, така че ВиК операторите да не 

изпадат в това състояние, в каквото изпадна „Водоснабдяване и канализация Йовковци” 

ООД, а знаем, че и половината ВиК оператори съответно не са представили все още 

своите бизнес планове една година и половина от програмния период, регулаторния 

период съответно вече е в миналото. 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД попада в категорията на средните 

ВиК оператори и съответният бизнес план, съобразно изискванията, е обявен в местната 

преса. Някои интересни факти, които са заложени в този бизнес план. Първото нещо, 

залага се увеличение на населението като потребители на трите основни услуги, които 

предлага „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД. Така например при 

доставянето на вода увеличението на битовите потребители е с 15%, на отвеждането е с 

20%, а на пречистването с 40%. Има съответно и увеличение на населените места, които 

съответно „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД ще упражнява като доставки и 

отвеждания. Така например се увеличават населените места от 184 на 216 за доставяне, за 

отвеждане от 9 на 15 и за пречистване от 3 на 10. Ясно е защо се получава това. По всяка 

вероятност или в по-голямата си степен това е защото съответно се приобщават 

населените места от Община Свищов.  

В бизнес плана имаме заложени и интересни факти. Примерно в доставянето на 

вода имаме увеличение на подадената фактурирана вода. Респективно се залагат доста 

амбициозни намаления на подадената нефактурирана вода, на общите загуби намаление, 

на търговските загуби, на реалните загуби и респективно на неносещите приходи вода. 

Същото това нещо се наблюдава при отвеждането и при пречистването, където се 

увеличават количествата на отведените количества, респективно имаме повишаване и 

залагане на увеличаване на пречистените количества отпадни води. Персоналът се 

увеличава с около 10% - 69 души, като е основно заради персонала, който се приобщава от 
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"В и К Свищов" ЕАД, като най-голям брой това са работниците, които са в услугата 

доставяне на питейна вода. Именно може би покрай Свищов имаме и увеличаване на 

разходите за електроенергия и това е така. При доставянето има експлоатиране на 39 

помпени станции. Имаме респективно такива помпени станции, 6 на брой, при 

канализацията и в отделни периоди 5 нови пречиствателни станции, които се залагат да 

бъдат въведени в експлоатация. Сериозно усвояване на утайките от тези пречиствателни 

станции. Изключително иновативен и правилен подход. Не депониране, защото цената, 

при която съответно има договаряне за депонираните утайки, е достатъчно висока в 

сравнение с големите или със средните ВиК оператори. Имаме съответно усвояване на 

90% на тези утайки и цената, при която се усвояват, е значително по-ниска от средните 

нива, които са за големите или за средните ВиК оператори. Изключително правилна 

стъпка и поздравления на екипа, който г-н Владов ръководи. Това, което са го заложили, 

дано съответно и да го постигнат. Има съответно залагане и увеличаване на работните 

програми, така че съответно да се намалят загубите, като основно повечето ремонти са в 

доставянето на вода. Това е 10,6%. По-малко са вече при канализационните услуги или в 

пречистването. Нещото, което обаче ВиК операторът няма изградени към момента на 

подаването на бизнес плана, това са регистрите за лабораторни изследвания за питейни 

води и за отпадни води, но съответно са заложени намаление и полагане на усилие за 

изграждането на тези регистри. Разбира се, това е свързано с финансовите възможности на 

дружеството. Подобен е казусът със системите за качество и трите стандарта, които към 

момента те не са въведени (говоря за СОТ и другия за параметрите, свързани с околната 

среда), но пък ВиК операторът е поел ангажимент до 2019 г. да внедри тези съответно 

стандарти в своята работа. И тук няколко думи за самата инвестиционна програма, защото 

тя така или иначе има доста сериозно отношение към услугата, която ВиК операторът 

предлага. Инвестиционната програма основно е насочена към доставянето на вода. 71% от 

инвестициите ще бъдат в този сектор. По-малко са съответно за отвеждането и 18% са за 

пречистването. Характерното е, че осигуряването или обезпечаването на тази 

инвестиционна програма ВиК операторът е приел да бъде 100% от собствени средства, 

като това нещо съответно ще стане чрез разходите за амортизация, от публични активи, 

заложени в инвестиционната програма, или публичните задбалансови активи, тези които 

са съответно на база на предоставените за експлоатация активи. Това, което е важно, е, че 

в пъти тази инвестиционна програма, дори за първите 5 г. на този бизнес план, надхвърля 

ангажиментите, които ВиК операторът има с АВиК, защото е изчислено, че за целия 15-

годишен период, ако се разбие поетият ангажимент, излизат 938 хил. лв. на година 

инвестиции, има ангажимент операторът по договора с Асоциацията. Или за 5 г. това са 

някъде към 4,7 млн. лв. В бизнес плана за този първи 5-годишен период ВиК операторът е 

заложил 13,9 млн. лв. за инвестиции, т.е. виждаме един баланс три пъти и половина 

повече, отколкото съответно имат ангажимент. 

Разбира се, ще дойде думата и за пари, за възнагражденията на работниците. 

Приемлива е констатацията на работната група, че увеличението на възнагражденията за 

работниците за 5 г. това означава някъде в порядъка на 5 и нещо процента, 6%, защото 

общо за регулираната дейност е 32,5% увеличението, а за нерегулираната - 28,4%. Разбира 

се, тук може би ще се наложи ВиК операторът да направи оптимизация на персонала. 

Може би, за да може да изпълни нормативните изисквания, които му налага политиката на 

държавата. Имам предвид увеличението на минималната работна заплата, а може би и 

съпътстващото увеличение на минималните осигурителни прагове или доходи, както е 

коректно да се каже. Това, което е също много важно, е, че ВиК операторът има изградени 

клиентски центрове за обслужване на населението във всичките експлоатационни райони, 

върху които той съответно функционира. 

Тук последното нещо, което искам да кажа, това е за цената на ВиК услугите. 

Съвсем символично е увеличението на цената на ВиК услугата, която се залага в бизнес 

плана -  някакви стотинки и съответно тази цена, която е заложена, е далече от нивата на 
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социалната поносимост. Така например за 2018 г. нивото на социалната поносимост е 4,71 

лв., докато цената, която в момента се залага в бизнес плана за 2018 г., е 2,45 лв. Тоест 

съотношението е горе-долу между цена на ВиК оператора и социалната поносимост е 1/2 

в полза на социалната поносимост. Тоест има някакви резерви, но операторът се е 

съобразил, е и Вие съответно .. работна група е подкрепила тази позиция на оператора. 

Ще завърша с последното нещо. Сигурно както този ВиК оператор, така и другите, 

които минаха досега, може би ще се наложи актуализация на всички тези бизнес планове 

тогава, когато дойде време да се усвояват средствата по ОП Околна среда, там, където 

съответно те ще се явят бенефициенти, но това е както се казва – друг разговор. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря, г-н Партениотис, Вие знаете, че след третата година има такава 

възможност, за което говорите. А сега, колеги, мисля, г-н Касчиев, няма нищо, което да 

добавите, към това, че има нови факти и обстоятелства. Но този път Ви питам: Имате ли 

коментар по това, което беше казано от участниците в общественото обсъждане? 

 

И. Касчиев - главен директор на главна дирекция „Водоснабдителни и 

канализационни услуги“: 

Имам коментар, да. Аз искам да използвам случая да поздравя „Водоснабдяване и 

канализация Йовковци” ООД, тъй като те са първият оператор, който реализира 

окрупняване. След като бяха взети решения на ниво Общински съвет и АВиК, на практика 

беше реализирано това окрупняване. ВиК операторът и Асоциацията съвместно успяха да 

договорят предаване на активите на Община Свищов. ВиК операторът реално влезе в 

Община Свищов и започна да предоставя услуги. След като тези решения бяха взети и 

тези действия бяха предприети, ние проведохме редица срещи с „Водоснабдяване и 

канализация Йовковци” ООД, така че те да подготвят бизнес план, който да включва и 

Община Свищов. Това беше направено още юли месец миналата година. Беше насрочено 

и заседание на Асоциацията по ВиК, на което този бизнес план да бъде съгласуван, за да 

тръгне процедурата по неговото одобрение. За съжаление, тогава МРРБ изрази ясна 

позиция и не даде мандат на Областния управител, така че това заседание се провали. 

Доста писма бяха писани от наша страна с искане на срокове и конкретни действия, които 

да се предприемат. За съжаление, чак сега МРРБ даде мандат и бизнес планът е 

съгласуван. В няколко писма на МРРБ беше посочено, че бизнес планът не може да бъде 

съгласуван, тъй като има съществени грешки и неточности. В момента е съгласуван 

абсолютно същият бизнес план, който е внесен тогава. Нищо не е променено в него. Така 

че за мен буди недоумение защо беше нужно това забавяне. Същото такова забавяне се 

натрупа и във всички останали области, в които има окрупняване. И ние все още чакаме 

асоциациите да сключат анексите и да започне процедурата за другите бизнес планове. 

Още веднъж поздравления за ВиК оператора. И пак казвам – нормативната уредба 

предвижда възможности за актуализация. Ако такива са налични, такава актуализация на 

бизнес плана, разбира се, че ще бъде направена. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря, г-н Касчиев. Колеги, имате ли въпроси и изказвания? Не виждам. В 

такъв случай, отново искам да заявя, че закрито заседание, на което ще се вземе решение 

по заявлението на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, ще се проведе на 

19.07.2018 г. В 14-дневен срок, считано от днес, могат да бъдат подавани писмени 

становища до Комисията, които в мотивите към окончателното решение работната група 

ще отрази, съответно мотивирано да ги приеме или отклони. Комисията на 19.07.2018 г. 

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

още веднъж на присъстващите и закри общественото обсъждане. 

 

На 19.07.2018 г. от 10:00 ч. ще се проведе закритото заседание за приемане на 

решение относно заявление с вх. № В-17-31-14 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес 

план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. 

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

заявления с вх. № В-17-31-5 от 30.05.2017 г. и вх. № В-17-31-5 от 03.07.2017 г., и 

заявление с вх. № В-17-31-13 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на 

ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-31-6 от 30.05.2017 г. и заявление с вх. № 

В-17-31-6 от 03.07.2017 г. 

 

 

Приложение: 

1. Писмо на КЕВР с изх. № В-17-31-14 /13.06. 2018 г. до заинтересованите лица. 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

  (Р. Осман) 

 

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

  (Д. Кочков) 

 

.................................................    ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (П. Трендафилова) 

 

         Ю. МИТЕВ 

        (съгласно Заповед № 486 от 13.06.2018 г.) 

           

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Протоколирал: 

 

(А. Фикова - главен експерт) 
 


