ПРОТОКОЛ
София, 27.06.2019 г.
от Обществено обсъждане
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 2017-2021 г. и утвърждаване и одобряване на цени на
водоснабдителните и канализационните услуги.
Днес, 27.06.2019 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“ и експерти на КЕВР.
Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, съгласно решение на КЕВР
по Протокол № 102/19.06.2019 г., т. 2, за участие в общественото обсъждане на проект на
решение относно заявление с вх. № В-17-22-11 от 11.07.2016 г. за одобряване на бизнес
план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара
Загора като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с
вх. № В-17-22-10 от 04.12.2018 г., заявление с вх. № В-17-22-10 от 12.04.2019 г. и
заявление с вх. № В-17-22-10 от 30.05.2019 г., и заявление с вх. № В-17-22-12 от
11.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и
канализационните услуги, изменено със заявление вх. № В-17-22-3 от 13.02.2019 г. и
заявление с вх. № В-17-22-7 от 30.05.2019 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 по Заповед № З-В-2 от 16.01.2017
г., изменена и допълнена със Заповед №З-В-6 от 22.03.2019 г.: Ивайло Касчиев, Елена
Маринова, Силвия Димова, Василена Иванова, Хриси Йорданова, Румяна Костова, Лолита
Косева, Ани Гюрова, Силвия Маринова, Йовка Велчева, Надежда Иванова и Ненко
Ненков.
С писмо на КЕВР с изх. № В-17-22-11/19.06.2019 г. като заинтересовани лица са
поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман
на Република България, Национален браншов синдикат „Водоснабдител” - КНСБ,
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

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“, Асоциация по ВиК - Област Стара Загора и
„Водоснабдяване и канализация Сливен“ ООД.
На общественото обсъждане присъстваха:
 г-жа Петя Дерибеева – държавен експерт в Министерство на регионалното
развитие и благоустройството;
 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 Огнян Димов – експерт към Федерация „Строителство, индустрия и
водоснабдяване“ – Подкрепа;
 г-н Иван Иванов – председател на Българска асоциация по водите;
 г-жа Вяра Костова – главен експерт в Комисия за защита на потребителите;
 г-н Румен Райков – управител на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр.
Стара Загора.
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, Гражданско движение „ДНЕС“, Асоциация по ВиК - Област Стара Загора и
„Водоснабдяване и канализация Сливен“ ООД не изпращат свои представители.
Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масова
информация.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
От Министерство на регионалното развитие и благоустройството тук е г-жа Петя
Дерибеева, която е държавен експерт, и съобщила, че тя идва да изслуша дискусията без
да вземе отношение по проекта за решение.
Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри общественото обсъждане и даде
думата за изказвания.
Б. Джунева – главен експерт при Омбудсман на Република България:
В институцията на Омбудсмана не спират да постъпват оплаквания от граждани от
цялата страна, както и на място, когато г-жа Манолова отиде, които граждани категорично
не са съгласни с цените на ВиК услугите да бъдат повишавани. Както вече многократно гжа Манолова отбеляза, недоволството на гражданите от т. нар. реформа във водния сектор
нараства. Цената на водата расте, но не и качеството на услугата. Реално се повишават
единствено и само цените, нищо не се променя към по-добро според гражданите – нито
качеството на водата, нито качеството на услугата, нито намаляват течовете, нито пък
стават по-ефективни инвестициите според гражданите. Омбудсманът констатира, че и в
ценовото предложение на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора,
предмет на общественото обсъждане, е заложено значително увеличение на цената на
услугата „доставяне на вода до потребителите“. За абонатите, които до момента заплащат
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цена за тази услуга гравитачно, увеличението е над 100% - от 0,98 лв. на 1,97 лв., без ДДС.
За тези абонати, които плащат гравитачна вода към момента, комплексната цена на водата
нараства със 71,6%. Съгласно НРКВКУ ВиК операторите представят за одобряване в
Комисията бизнес план, който съдържа и като основен елемент резултати от консултации
с потребителите на ВиК оператора. В този доклад липсва информация да са провеждани
консултации с потребителите. Говорим най-вече в населените места, в които до момента
водата се заплаща на цена за гравитачна услуга, както какви са резултатите от тях, какви
проблеми са констатирани и какво се предлага за тяхното решаване. В доклада не е
посочено къде ще се инвестират средствата. По този начин потребителите са лишени от
възможността да следят как се изпълнява инвестиционната програма. От изявление на
инж. Райков от 24 юни по повод статия в медия, според която се очаква 72% скок на
водата в Стара Загора, е отбелязано единствено, че разпоредбите на приложимата
нормативна уредба налага въвеждане на единна цена на услугата в рамките на една
обособена територия и че цената на водата не е променяна от 2012 г., което е така. Отново
няма данни по какъв начин ще се отрази на потребителите това повишение, например –
къде е планирано да се извършат ремонти, как ще се подобри качеството на услугата и т.н.
За Омбудсмана продължава да остава неизяснено и как въобще ще бъдат изпълнени
заложените показатели от ВиК оператора, при положение че от 2017 г. до средата на 2019
г. компанията е предоставяла водата на по-ниска цена от заложеното в ценовото
предложение, внесено първоначално в КЕВР през 2016 г. С оглед изложеното,
Омбудсманът апелира към регулаторния орган да се извърши обективен анализ на
заложеното увеличение с цел спазване на принципите, от които следва да се ръководи
КЕВР при осъществяване на дейността си съгласно ЗРВКУ. В случай че прецени за
необходимо, г-жа Манолова ще изпрати писмено становище.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-жо Джунева.
К. Богоев – заместник-председател на Национален браншов синдикат
„Водоснабдител“ – КНСБ:
Независимо че бизнес планът на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара
Загора се разглежда в средата на регулаторния период, аз имах някакви опасения, че
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора няма да се справи за толкова
кратко време, но от думите на г-н Райков започвам малко да ставам оптимист.
Във връзка с бизнес плана искам да кажа, че „Водоснабдяване и канализация”
ЕООД, гр. Стара Загора относно нашата синдикална гледна точка има един много добър
социален диалог. Има един сключен колективен трудов договор, който е един от найдобрите в системата, и се спазва стриктно. Относно техническата част и другите
параметри няма да взема отношение, но и не бих искал да ставам адвокат на г-н Райков,
но бих казал, че увеличението е с 24 ст. При средна консумация на човек от 5 м3, това
отива някъде към 1,30 - 1,40 лв., на стойността на една бутилка минерална вода от 1,5 л. на
месец на човек. Дано да не се отрази така болезнено на потребителите, както се опасява
колежката представител на Омбудсмана.
Иначе бих казал, че социалната поносимост е далеч над исканото увеличение, така
че ние подкрепяме бизнес плана, но изразяваме нашите опасения в частта Трудови
възнаграждения. Ниският ръст, който е заложен и който е одобрен от КЕВР, ни
притеснява. Ние ще продължим да настояваме този ръст да бъде увеличен, за да може в
рамките на регулаторния период ... хайде, да не бъдат заплатите във ВиК сектора
съизмерими с другите регулирани сектори, но поне да достигнат средната работна заплата
за страната.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
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Благодаря Ви, г-н Богоев.
О. Димов – експерт към Федерация „Строителство, индустрия и
водоснабдяване“ – Подкрепа:
Аз винаги съм бил малко скептично настроен относно бизнес плановете и
коментарите на Омбудсмана, защото явно експертният състав при Омбудсмана не е на
нивото, на което са другите колеги. Аз ще дам само един пример, за да видите за какво
става дума. Купувам си един хляб, който в началото на миналата година беше 1,19 лв.
Сега установявам съвсем скоро, че е 1,89 лв. За това увеличение нищо не се е увеличило –
нито брашното, малко газът се е увеличил, но Омбудсманът си мълчи относно
увеличението на хляба, основен продукт за изхранването на българина. Знаете, че ние
много обичаме да се храним с хляб. Та бих апелирал за малко повече експертно
отношение към проблемите на ВиК сектора.
Що се отнася до бизнес плана, тук последните години активно се занимавам с
професионалното обучение и имам някои статистически данни, които не са официални, но
мога да се постарая да го направя по-официално. Искам да Ви кажа, че средната възраст
на работещите във ВиК сектора се увеличава непрекъснато. И може би уважаваната
Комисия, която иска различните данни при подготвянето на бизнес плана, може да си
направи труда да изисква от всеки ВиК оператор средната възраст на изпълнителския и
ръководен състав на ВиК дружествата. Паралелно с това може много лесно да се намерят
данни от професионалната гимназия – колко ученици са завършили професионалната
гимназия с профил Вътрешни и външни ВиК мрежи и колко инженери са излезли от
висшите училища с тази специалност. И да видите, че положението е трагично. И ако сега
си говорим за цена на вода и за някои бизнес планове, предполагам .. сигурен съм, че след
5-6 г. ще си говорим как да спасяваме ВиК сектора от липсата на квалифицирани кадри.
Инвестиции се правят в тръби, във водомери. Да, те са необходими, но всичко това се
заравя в земята, не се вижда, но инвестиции в човешкия фактор е много важно нещо и
мисля, че оттук нататък би трябвало и Комисията да има някаква програма специално за
инвестиции в човешкия фактор, защото без човешката намеса всички тези водомери и
тръби няма кой да ги поставя и няма кой да ги отчита. Освен това Вие непрекъснато
изисквате повишаване на качеството. Въвеждат се нови системи и т.н., т.н. За да се
обслужват тези системи, трябват квалифицирани кадри, а квалифицирани кадри за 700 лв.
заплата едва ли ще се намерят, така че моят апел е към Комисията: Бъдещите бизнес
планове просто да имате едно предвид, че трябва да се инвестира и в човешкия фактор.
Благодаря Ви.
И. Иванов – председател на Българска асоциация по водите:
Предвид че сме се събрали конкретно за темата Петгодишния бизнес план на
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора, аз няма да се отпускам в това да
коментирам реформите. Ще отбележа все пак, че наистина беше дълъг процесът на
изготвяне на този бизнес план. Сега сме във втората година и половина на периода, в
който трябваше да бъде изпълняван. Все пак, както и г-н Райков каза, документът е добър
и сега остава да бъде изпълнен в оставащите 2,5 г. Безспорно „Водоснабдяване и
канализация” ЕООД, гр. Стара Загора е един от най-добрите ВиК оператори. Аз съм
свидетел, че те постоянно се опитват да въвеждат нови технологии, да търсят енергийна
ефективност, да оптимизират работата си. На тази база имам личното чувство, че те
наистина ще се справят да изпълнят в оставащия период петгодишния бизнес план. Все
пак рискът от късното начало е факт. Другото, което ме притеснява, е наистина
обезпечаването с човешки ресурси на всичките дейности, които предстоят да се
изпълняват не само по бизнес плана, а и по проекта, който ще се изпълнява по ОП Околна
среда. Смятам, че при всякаква възможност за намиране на финансов ресурс, трябва
служителите и най-вече инженерният състав да бъде поощряван финансово, за да можем
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да сме сигурни, че бизнес планът и проектът ще бъдат изпълнени, както е предвидено.
Така че като цяло изразявам мнението на Българска асоциация по водите – ние сме „за“
този бизнес план.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-н Иванов.
В. Костова - главен експерт към Комисия за защита на потребителите:
Ще внесем писмено становище в определения срок.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-жо Костова. В рамките на две седмици, Вие знаете – 14-дневен е
срокът, в който както конкретно заинтересовани лица, така и граждани, могат да
представят свое становище писмено в КЕВР.
Обръщам се, г-н Райков, към Вас. Вие чухте изказванията, особено критично
изказване на представителя на Омбудсмана. Имате ли изказване? Заповядайте.
Р. Райков – управител на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара
Загора:
Аз, за да не бъда голословен, искам да поканя работна група на Омбудсмана да
дойде в нашето дружество, да седнем и да си поговорим 3-4 часа с факти, без емоции, без
излишни политики и какво ли не друго. Просто да извадим данните и да видим за какво
говорим. Дали ние мислим за това население или не мислим? Защото трябва да почнем от
малко по-рано. Например Вие със сигурност не сте запознати с това, че преди (да кажем
около 13 г.) това дружество имаше 20 млн. лв. оборот и 22 млн. лв. задължения. Първо.
Второ, всеки ден между 8 и 10 часа нямаше вода. Не между 8:00 ч. и 10:00 ч., а между 8 и
10 часа. Целият гр. Стара Загора в продължение на 40 г. нямаше вода и това е направено ...
това всичкото е премахнато. Ние сега имаме само едно населено място, говоря населено
място като село, и то е всеизвестното Казанка, което е с т.нар. уран. Само че оригинален
уран, натурален уран, не с α, β активност, а с натурален уран. За да не бъда също
голословен, ще Ви покажа, че съм запознал Прокуратурата с това нещо и ги помолих да
изяснят откъде се появява този уран, защото при нас (аз съм им извадил и хидрогеоложко
проучване от 50-те – 60-те години, и геоложки проучвания съм им предоставил) там няма
помен нито за уран, нито за тежки метали, за нищо. Но тези два водоизточника се намират
на територията на т. нар. военен полигон Змеево, където се изпробват някакви снаряди,
които са с обеднен уран и които изведнъж в нашите повърхностни води ще се появява
уран. Какво мислите, че ми отговори Прокуратурата? Отговори: Няма състав на
престъпление. И каза ... след което РЗИ ми се обади и с такъв началнически тон каза:
Оправяйте се, те трябва да имат вода. Ние какви сме? Ние да не сме магьосници?
Откъде ще я взема тази вода? И какво последва, да Ви кажа? Ние започваме в нашите
санитарно-охранителни зони да дупчим като швейцарско сирене, като предварително ние
сме провели всички процедури за това, защото иначе при нас ще дойде Прокуратурата и
ще ни откъсне главата, ако нямаме тези процедури за правене на сондажи за питейна вода.
Направихме процедурите, минаха всичките жаления, започнахме да дупчим. Къде да
дупчим? Ние не можем да дупчим навсякъде. Трябва да дупчим в санитарноохранителните зони, които след това, ако не съм там, докато получа разрешение за такава
зона, ще минат ... аз ще се пенсионирам. И тези хора как да я карат? Само на водоноски?
Дупчим и какво си мислите? Намираме 500 мл вода, започваме да затръбяваме и
съответно долу се оказва каверни, те пропадат, тръбите, цялото съоръжение пропада и
започваме да бием ново. И даваме стотици хиляди левове, и така - шест пъти. Това е
защото не се грижим за това население и не го мислим. Вие защо си мислите, че ние
искаме изведнъж да увеличим, ей така, цената и то защото на мен ми е кеф? Не, на нас не
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ни остава нито един лев. Нито един лев. Да Ви обясня. На ръба сме на заплатите, защо?
Защото от едната страна никой не контролира, че в Марица Изток плащат по 2 хил. лв. на
чистачка и в Арсенал плащат по толкова на чистачка, и търсят постоянно по 400 човека.
Постоянно ги търсят нови. Защо да стои този човек при мен за 700 лв., като може да отиде
там и цял ден да завива някакви гайки за 2 хил. лв. Например, казвам. Мога да Ви извадя
..., ако дойдете там, ще Ви извадя досиетата на хора, които сме ги обучили тотално за
водопроводчици, и които на шестия месец пишат: Моля да бъда освободен от заеманата
длъжност. Смятайте го за предизвестие. И заминава или там, или ... вече обучен, или в
Западна Европа, където взема 1 500 евро. Аз, за разлика от другите си колеги, не се жаля
от това, че нямаме инженери. Аз много методично работя в тази посока. Имам 33
инженери, с които се гордея, защото са качествени хора и мога да се облегна на тях и да
свършим работа. Да говорим относно това, че ние имаме някакво отношение към тези
потребители, лошо, това е безумие абсолютно. Затова Ви моля да дойдете на място, да
седнем и по всички Ваши искания аз ще Ви извадя числа и документи. За да не бъдем
голословни и да не си говорим през пресата. Защото онзи ден (това, което цитирате Вие)
написали: ВиК вдига със 72% водата. Чиста лъжа. Абсолютна лъжа за „Водоснабдяване и
канализация” ЕООД, гр. Стара Загора. Искам да Ви кажа, че за гр. Стара Загора тя е 14 ст.,
тя е 5%. Има някаква малка разлика от 67% от това, което е написано във вестника, но тя е
незабележима според мен. Да, има за 10% от населението такъв ефект. За 10% от
населението. Но сега да Ви обясня. По-рано Комисията и Законът на мен ми даваха право,
Комисията и Законът, на мен ми даваха право в местата, където са със смесена, аз да реша,
че тя ще бъде гравитачна. И аз съм го решавал в полза на хората. Може да питате всички
кметове там. И винаги е било така, на гравитачна. Но сега нито Законът, нито Комисията
може да ми даде такова право. Аз трябва да спазя Закона. И Законът е категоричен – на
една обособена територия трябва да бъде една цена. А за да съществуваме ние като
предприятие, и аз още веднъж ще подчертая, ние сме започнали с 870 човека, сега сме 760.
Колко още да ги намалим? Като направете една справчица, през това време колко са ВиК
... примерно Бургас, Варна, Пловдив, долу-горе големи ВиК-та. За Варна знам, че са около
1 600 човека. Да, те по това време имат още една Варна на главата си, но ние по това
време нямаме нищо и пак трябва да платим на същите хора, същите заплати. И трябва тези
инженери да останат тук. И тези бачкатори, които са ни най-важни, които всеки ден са в
изкопа и на които правим всичко възможно да ги задържим, и те трябва да са тук. Каква
друга социална политика да водим? Питайте профсъюзите каква ни е социалната политика
на нас към тези хора с тези заплати, които са 700 – 800 лв. И се чудим как да го уговорим.
Сега това, което се очаква в сектора, е да започне това наливане на пари по Европейските
програми. Колко смятате, че има реални фирми, които да извършат тези видове около 100
лота? Реални, да Ви кажа ли колко са? Три. Да Ви кажа ли сега какво правят? Сега идват
при нашите багеристи и нашите специалисти и им казват: Ела, бе, аз ще ти дам 2 хил. лв.
заплата, недей да стоиш тук, недей да си губиш времето. И той пише: Моля да бъда
освободен. При тези условия ние работим и ние трябва да се сблъскаме ... не само, още
веднъж ще подчертая – ние нямаме нито едно село, което да има проблем с
водоснабдяването с качествена вода, като махнем Казанка, за която Ви обясних защо е
така. Защото някой в държавата трябва да удари по масата и да каже, че това не може да
стане така. Не сме ние крайният виновен, не сме ние. Тази вода е държавна. И това, че
някой се е изпробвал върху нея с уран, сега аз трябва да правя някакви не знам какви
смехурии, за да изляза от тази ситуация. Защото никой не ми признава това, че водата ми е
заразена. Това е, което искам да кажа. Всеки от Вас, който има желание да ни провери
много от близко, ние сме проверявани и с най-огромно удоволствие ще Ви посрещнем. Без
никаква ехидност го казвам. Казвам го с чисто сърце, казвам го с това, че Вие може да
дойдете и да си говорим като хора и Вие да ни зададете каквито искате въпроси. И ние ще
Ви ги подплатим с документи. Защото, ако аз не мога да го направя това, тази Комисия
мен ще ме накаже. И ще ме накаже веднага. Не си мислете, че те имат някакво приятелско
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отношение към някой от нас. Не е така, бъдете сигурни. И за да излезем на тези цени, на
които сега сме, ние сме връщани сто пъти, но сме връщани правилно, за да излезе всичко
точно както трябва, да не паднем след това с лице в калта пред тези хора, пред които се
покажем. Мислите ли сега на мен какво ще ми е, сега като излезе тази цена? Всички
кметове, на които им предстоят избори, ще ме оплюят от горе до долу. Ще ме направят
най-черния, който може да съществува. Защо? Защото трябва да изляза пред собствените
си хора, едни хубави хора, чисти, които нямат нищо общо с тази работа. А когато оправим
водоснабдяването и всички са доволни, когато в Стара Загора не е спирала водата с
години, това се забравя. А осем – десет часа сещате ли се как е без вода, ама въобще без
вода? За това говорим. Сега това нещо е преодоляно. Сега имаме всичката необходима
закупена техника - имаме оборудването, имаме багери, имаме абсолютно всичко. Но с
хората, ако не се справим навреме, както казаха колегите от профсъюзите, ще страдаме
много. И аз се надявам до това време да се пенсионирам и да страда някой друг. Благодаря
Ви.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-н Райков. Силно съм впечатлен от Вашето изказване. Благодаря Ви
и за анализа, който направихте, и за всестранното обясняване на проблема. Аз дори бих
предложил, ако г-жа Джунева желае, след това тази част от протокола на заседанието чрез
г-жа Джунева да бъде предоставена на Омбудсмана на Р България, на страницата или поне
да бъде известено, защото трябва да се чуе едно такова изказване. Един човек, който
наистина е загрижен за дружеството и за областта.
Колеги, най-напред работната група, сигурно ще потвърдите, че няма нови
обстоятелства? Освен ако желаете да направите изказване, г-н Касчиев, по повод на
дискусията, която се проведе в рамките на общественото обсъждане?
И. Касчиев:
Искам бързо да кажа няколко неща. Първо, по отношение на забавянето на
разглеждането на този бизнес план. Да напомня, че още преди да се внесе бизнес планът,
още в началото на 2016 г. имаше решение на АВиК Стара Загора, че община Тополовград
излиза от нея. Малко след като се внесе, средата на юли 2016 г., АВиК Хасково взе
решение, с което прие община Тополовград. Съответно „Водоснабдяване и канализация”
ЕООД, гр. Стара Загора трябваше да изключат тази община от рамките на бизнес плана.
Ако КЕВР беше разгледала и одобрила бизнес плана към онзи момент, „Водоснабдяване и
канализация” ЕООД, гр. Стара Загора нямаше основание да предоставя вече ВиК услуги в
община Тополовград. Същевременно след като не е поето от „ВиК Хасково“ ЕООД, какво
се случва с тази община? И за съжаление процесът по сключване на допълнителни
споразумения, което трябваше да се случи много бързо, отне почти 3 г. по неясни за нас
причини. Ние всички искаме, тук, в Комисията, всички ВиК оператори да имат бизнес
планове. Това е абсолютен факт, за да може да се постигат целите за показателите за
качество, да са финансово подплатени целите за инвестиции и КЕВР да упражнява
истински контрол върху работата на ВиК операторите. Но има доста неща, които се
случват извън нас.
По отношение на бизнес плана и на това увеличение на цената на услугите,
наистина имаше много сериозна дискусия и анализи от двете страни, много пъти
предложенията на оператора бяха връщани и това, което е в момента, е икономически
обосновано. Тази цена е абсолютно реална и тя ще помогне на дружеството да си изпълни
инвестициите и да постигне показателите за качество в оставащия период. И аз тук мога
да потвърдя, че „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора наистина е един
от много добре работещите държавни оператори. Благодаря.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
7

Благодаря Ви, г-н Касчиев. Обръщам се към Вас, колеги. Имате ли изказвания?
Заповядайте, г-н Осман.
Р. Осман – член на КЕВР:
Становището и позицията на Омбудсмана ние трябва да приемем за нормално и се
радвам, че има позиция на Омбудсмана. Тази дискусия е положителна. Който и да е
Омбудсман, ще иска да привлече общественото мнение във връзка с проблема за единната
цена. Законодателят е решил, ние само може да коментираме, но изпълняваме.
Омбудсманът абсолютно има правото постоянно да го повдига, аз съм убеден, че в много
скоро време тя ще ни сезира, вътрешно съм убеден. Това е пътят, като бивш законодател
го казвам, дискусия между парламентарни групи, тя също е бивш парламентарист. Тоест
позицията на Омбудсмана за единната цена, за да остане в протоколите, много е важно, за
да остане в протоколите, тази дискусия е много важна за мен, аз я приемам за нормална,
така че няма нищо притеснително. Друг е въпросът, надявам се час по-скоро,
Омбудсманът ще предизвика тази дискусия в Народното събрание между
парламентарните групи. Искрено се надявам, г-н Председател, че нещо подобно скоро ще
съществува, защото, ако Стара Загора все пак донякъде в сравнение с други области в
страната е по-обособен, има райони, където гравитачната част на един ВиК оператор
процентът е много голям. И тези райони не са малко в страната. Те са почти навсякъде.
Като хванем в южната част, западната част, включително и в северната част на страната, и
си представяме горе-долу тези хора, които гравитачно донякъде сами са изградили 60-те
години водопреносната мрежа, сами, като ангария, 60-те години, включени са във ВиК и
днес трябва да плащат двойна цена. Това е факт. Затова приветствам това, което
Омбудсманът каза, но се надявам, с молба, част по-скоро, защото не е в нашите
възможности. По-правилно е инициатор за такива дискусии трябва да бъде Омбудсманът.
Толкова за Омбудсмана, но не съм съгласен с директора на „Водоснабдяване и
канализация” ЕООД, гр. Стара Загора, че фирмите са много малко, които изпълняват ВиК
дружествата. Ако погледнете в професионалния регистър на Камарата на строителите, ще
видите, че не са те. Няма, аз се занимавам, аз съм го писал, следя и участвам, виждам.
Само в Кърджали ще намерите три в моя град. И то големи фирми, не говоря с два багера
и четири камиона. Тоест не искам да споря, фирми има. Има и измислени фирми. Затова
законодателят и държавата е създала Камарата на строителите, има си професионален
регистър, които отговарят за съответната категория строежи. Това е по-малкият проблем.
Другият въпрос, г-н Председател, постоянно и аз говоря, за да остане за протокола.
Много пъти, основателно, и синдикатите, и други хора поставят въпроса за човешкия
фактор. Сега, Комисията нито се занимава с реформата във водния сектор, нито се
занимава с образованието. Да, като проблем синдикатите и други колеги могат да го
поставят, така е, но според мен дискусията винаги трябва да върви в друга посока. Исках
да чуя повече информация от всички за дейността на „Водоснабдяване и канализация”
ЕООД, гр. Стара Загора. Аз съм убеден, че в следващия период, кога започва, след 2
години ли е?
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Да.
Р. Осман – член на КЕВР:
След 2 г. тези проблеми, които имахме досега, почти са изчистени. Мисля, че
остана Пазарджик ли? Лека-полека се изчистват. Не казвам, че има пропуск в
законодателството, но има една тромава процедура. Законодателят е наложил тази
процедура. Сега имаме нови задължения, които трябва да направим, не са изчистени, но те
ще бъдат изчистени в един следващ период. Затова не виждам нищо фатално. Това е
първият период, така да се каже. Не виждам нищо фатално. Следващият период,
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следващите комисари, следващата Комисия съм убеден, че ще имат една основа. Важното
е, че днес вече е факт и молбата ми към синдикатите е наистина за дейността, като хвалите
едните за добрите взаимоотношения оператор, повече да говорим за дейността на този
оператор. Експерти, специалисти, това е. До 90-та г. живеехме в друга система, сега е така.
Кой където харесва, там отива. Но повече е ангажимент на политиците, не на КЕВР. Този
въпрос е на политиците - тези, които са в Народното събрание, тези, които са в
изпълнителната власт. Ние само ще констатираме и ще кимаме с глава, моите колеги, и ще
четем, и ще говорим и ние, за да остане в протоколите.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-н Осман. Други изказвания има ли от колегите от специализиран
състав ВиК? Няма. В такъв случай, преди да закрия общественото обсъждане, искам и в
този случай по протокол да заявя, че насрочвам закритото заседание за приемане на
решение от Комисията за 25.07.2019 г. от 10:00 ч. Срокът е съобразен с това, че 14 дни
имат основание всяко заинтересовано лице или организация да изрази писмено становище
пред Комисията.
Благодаря Ви за участието.
На 25.07.2019 г. ще се проведе закритото заседание за вземане на решение относно
одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация”
ЕООД, гр. Стара Загора като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и утвърждаване и
одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги.
Приложение:
1. Писмо на КЕВР с изх. № В-17-22-11/19.06.2019 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
2017-2021 г. и утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и
канализационните услуги.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(Р. Осман)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Д. Кочков)
.................................................
(П. Трендафилова)
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА
Протоколирал:
(А. Фикова - главен експерт)
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