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П Р О Т О К О Л 
 

№ 120 
 

София, 18.05.2022 година 

 

 

Днес, 18.05.2022 г. от 10:20 ч. се проведе открито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в състав „Водоснабдяване и 

канализация“, ръководено от Димитър Кочков – член на Комисията. 
 

 На заседанието присъства членът на Комисията 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. Маринова – началник на отдел „Цени и 

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

 

Заседанието беше излъчено в реално време чрез интернет страницата на 

Комисията.  

 

Председателсващият Димитър Кочков откри заседанието и констатира, че не са 

налице правни пречки за провеждането му. 

 

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 117 от 11.05.2022 г., т. 2, е осигурена и 

възможност за дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype. 

 

Предвид това, Комисията за енергийно и водно регулиране е поканила като страна 

по преписката лицата, представляващи „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара 

Загора за присъствено или виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за 

съобщения Skype.  

 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора е уведомено за 

провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-22-1004/11.05.2022 г.  

 

Заявили участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype са: 

• г-н Росен Найденов – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, 

гр. Стара Загора; 

 

• г-н Пеньо Пейков – главен инженер на „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД, гр. Стара Загора; 
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• г-жа Тонка Георгиева – консултант на „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД, гр. Стара Загора. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № В-Дк-81 от 29.04.2022 г. и 

проект на решение относно заявление с вх. № В-17-22-17 от 01.07.2021 г. за одобряване на 

бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. 

Стара Загора като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със 

заявление с вх. № В-17-22-4 от 08.03.2022 г. и заявление с вх. № В-17-22-18 от 01.07.2021 

г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) 

услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-22-3 от 08.03.2022 г. и от 29.03.2022 г. 

 

Докладът, изготвен от работна група в състав: Ивайло Касчиев, Елена Маринова, 

Силвия Маринова, Румяна Костова, Василена Иванова, Мая Кожухарова, Йовка Велчева, 

Надежда Иванова, Ненко Ненков, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 2 

от Протокол № 117/11.05.2022 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Димитър Кочков: 

 От страна на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора има ли 

някой, който ще вземе участие? Ако обичате, да се свържете по Skype с представителя на 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора. 

 

Служител от КЕВР потърси представителите на „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора, за видео разговор чрез програмата за съобщения 

Skype.  

 

Димитър Кочков: 

 Здравейте! Чуваме ли се? Ако обичате, да се представите за протокола за днешното 

открито заседание.  

 

 Пеньо Пейков - главен инженер на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, 

гр. Стара Загора: 

 Пеньо Пейков съм аз. Главен инженер на дружеството. Управителят излезе за 

малко. След малко ще се върне. След малко ще дойде, до една-две минути.   

 

Тонка Георгиева – консултант на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

Стара Загора: 

Тонка Георгиева съм, бивш главен счетоводител. В заседанието участвам като 

консултант. 

 

Димитър Кочков: 

Благодаря Ви! Колко време можем да си позволим да изчакаме? Две минути? 

 

Пеньо Пейков - главен инженер на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, 

гр. Стара Загора: 

Две минути. 

 

Димитър Кочков: 

Мисля, че една минута вече мина. Някой от Вас има ли правомощията да се изкаже 

от името на дружеството по доклада? 

 

Пеньо Пейков - главен инженер на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, 

гр. Стара Загора: 
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Да, да ние сме подготвени, но просто г-н Найденов всеки момент ще дойде, но г-жа 

Георгиева да започва да… 

 

Тонка Георгиева – консултант на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

Стара Загора: 

Финансово-икономическото състояние на дружеството е по-добро. Показателите за 

ликвидност, рентабилност, за ефективност на дружеството са в много добри параметри. За 

периода на бизнес плана това, което… 

 

Пеньо Пейков - главен инженер на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, 

гр. Стара Загора: 

Г-н Найденов вече е на линия. 

 

Димитър Кочков: 

Нека да чуем изказването на бившата главна счетоводителка, след което ще 

изслушаме и  управителя. 

 

Тонка Георгиева – консултант на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

Стара Загора: 

За периода на бизнес плана, показателите, качествените, които са заложени за 

изпълнение имат темп на подобряване в края на периода. В годините 2023-2024 г., 

загубите не са твърде стабилни, поради това, че дружеството встъпва в изпълнение на 

проекта по ОПОС, което е разбираемо, нали физически всички, които са инженери знаят 

за какво става въпрос. В края на периода след приключване на програмата ОПОС и този 

показател се стабилизира, като достигаме целевото ниво 49%. За периода на бизнес 

плана са предвидени инвестиции общо в размер на 28 800 000 близо, като в това число са 

21 000 000 за вода, 3 960 000 за канализация и 3 718 000 за пречистване. 

Съфинансирането, което дружеството ще направи по програмата ОПОС е 11 930 000. 

Сключен е договор с Европейската банка за възстановяване и развитие, дейностите по 

програмата вече са започнали. 

 

Димитър Кочков: 

Благодаря Ви! Управителят на дружеството ще вземе ли отношение? 

 

Росен Найденов – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

Стара Загора: 

Здравейте! 

 

Димитър Кочков: 

Ако обичате да се представите за протокола. 

 

Росен Найденов – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

Стара Загора: 

Да! Казвам се Росен Найденов и съм управител от 16-ти май. В тази връзка бих 

помолил инженер Пейков да вземе участие, като човек, който е доста добре запознат. 

 

Димитър Кочков: 

Добре ще му дадем думата. За нас е важно да чуем дали одобрявате доклада в 

този му вид, или не. 

 

Росен Найденов – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

Стара Загора: 
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Да, одобряваме го. 

 

Димитър Кочков: 

Да, благодаря Ви! Последна възможност за изказване от страна на дружеството. 

Някой ще се изказва ли, или не? За нас беше важно да чуем, че го одобрявате. 

 

Пеньо Пейков - главен инженер на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, 

гр. Стара Загора: 

Исках с две думи да кажа, че логиката на бизнес плана, който сме съставили, 

почива на това парите, които така или иначе идват от дейността ни, основната част от тях 

да влизат, като реинвестиция в мрежата, понеже сме убедени, че това е единственият 

начин да постигнем стабилни показатели и добро качество на услугата. Затова сме се 

стремили ежегодното ниво на натуралния показател, т.е. подмяната на водопроводни 

канализации да не пада под вече доказаните от нас възможности, т.е. около 30 км мрежа 

да се рехабилитира плюс тази, която ще върви по ОПОС, така че на базата на това е 

базирана логиката на целия бизнес план, като от техническата част на дружеството, от 

техническите отдели, идеята и стремежът ни е да оказваме сериозна подкрепа и сериозно 

взаимодействие да имаме с реализацията, за да може живите пари, с които сме работили 

досега да продължат. Да продължим да влагаме живи пари в мрежата, като по този начин 

взаимодействието между едните и другите отдели да държи това ниво и да се подобрява с 

цел точно това да се случва. Да имаме пари за инвестиции в самата мрежа. 

 

 

Димитър Кочков: 

Добре, благодаря Ви. Обръщам се към Комисията за евентуални въпроси към 

заявителя. Няма въпроси от страна на Комисията. Работната група, има ли някакви 

въпроси или разяснения, които биха искали да споделят? 

 

Ивайло Касчиев – главен директор на главна дирекция „Водоснабдителни и 

канализационни услуги“: 

Не, няма. 

 

Димитър Кочков: 

Няма такива. В такъв случай, насрочвам закрито заседание на 09.06.2022 г., което 

ще бъде окончателно  за вземане на решение по доклада, проекта  и ценовото заявление, с 

което закривам заседанието. Благодаря Ви за участието! 

 

   

Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са изяснени 

пълно и всестранно, и на основание чл. 47, ал. 1 от Правилника за дейността на КЕВР и на 

нейната администрация 

 

Р Е Ш И : 

 

 

Насрочва закрито заседание на 09.06.2022 г. за приемане на решение относно 

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

ЕООД, гр. Стара Загора като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и за утвърждаване и 

одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги. 
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Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № В-17-22-1004/11.05.2022 г. до 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора. 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    (служебен ангажимент) 
     

 

.................................................     СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ       

 Д. Кочков 

 

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

 П. Трендафилова 

      ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  

РОСИЦА ТОДОРОВА 

 

  
Протоколирал: 

 

 И. Зашева - главен експерт 


