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П Р О Т О К О Л 
 

№ 184 
 

София, 12.07.2022 година 

 

Днес, 12.07.2022 г. от 10:51 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 присъстваха председателят на Комисията Станислав Тодоров, 

членът на Комисията Пенка Трендафилова и главният секретар Искра Стайкова (без право 

на глас). 

 На заседанието присъстваха С. Маринова – за главен директор на главна дирекция 

„Водоснабдителни и канализационни услуги“ и експерти на КЕВР. 

 

Заседанието беше излъчено в реално време чрез интернет страницата на 

Комисията. 

 

Димитър Кочков съобщи, че е упълномощен от председателя на КЕВР да води 

откритото заседание в състав „Водоснабдяване и канализация“. 

Председателстващият Димитър Кочков откри заседанието и констатира, че не са 

налице правни пречки за провеждането му. 

 

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 176 от 05.07.2022 г., т. 2, е осигурена и 

възможност за дистанционно участие чрез комуникационната платформа Microsoft Teams. 

 

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

по преписката лицата, представляващи „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, 

за присъствено или виртуално участие в откритото заседание чрез комуникационната 

платформа Microsoft Teams.  

 

„Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас е уведомено за провеждане на 

заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-14-59/06.07.2022 г.  

Заявили участие в откритото заседание са: 

 г-н Ганчо Тенев – изпълнителен директор на „Водоснабдяване и канализация” 

ЕАД, гр. Бургас; 

 г-жа Даниела Кирова – ръководител направление „Финансово-икономическо“ на 

„Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас. 

http://www.dker.bg/
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На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № В-Дк-1056 от 30.06.2022 г. 

относно: Заявление с вх. № В-17-14-59 от 29.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас като ВиК 

оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-14-66 

от 01.12.2021 г. и вх. № В-17-14-6/В-17-14-1010  от 21.03.2022 г., и заявление с вх. № В-

17-14-58 от 29.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и 

канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-14-67 от 01.12.2021 г., вх. № 

В-17-14-5/В-17-14-1011  от 21.03.2022 г. и вх. В-17-14-1011  от 22.06.2022 г.. 

 

Докладът, изготвен от работна група по Заповед № З-В-19 от 09.09.2021 г. в състав: 

Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Силвия Маринова, Ани Вучкова-Гюрова, Николина 

Томова, Мая Кожухарова, Йовка Велчева, Надежда Иванова и Ненко Ненков, е приет с 

решение на КЕВР на закрито заседание по т. 2 от Протокол № 176/05.07.2022 г. и 

публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Димитър Кочков: 

Заповядайте, г-н Тенев, да изложите Вашето становище по отношение на доклада и 

проекта на решение. 

 

Ганчо Тенев – изпълнителен директор на „Водоснабдяване и канализация” 

ЕАД, гр. Бургас: 

Докладът е верен, цифрите са верни. Друг е въпросът, че е закъснял, но няма 

смисъл да повтарям предното, че в сегашната обстановка при тази инфлация на практика 

нашите наредби се бавят много и ние вървим след събитията. Прост пример ще дам. 

Горивото е 2 лв., да речем, в доклада. Сега вече е 3,40 лв. Няма смисъл да споменавам 

останалите материали. Може би нещо трябва да се промени в наредбите. Ще бъда кратък, 

защото иначе продължихме… в предишното заседание се каза всичко. 

 

Димитър Кочков: 

Благодаря, г-н Тенев. От страна на Комисията, колеги, имате думата да изкажете 

становище по отношение на доклада или да зададете въпроси към заявителя. Няма такива 

въпроси. Давам думата в такъв случай на работната група да даде разяснения или пък да 

изкаже становище. Има ли нещо, което трябва да споделите? 

 

Силвия Маринова: 

Няма настъпили нови обстоятелства и факти. 

 

Димитър Кочков: 

Благодаря Ви. Заповядайте, г-н Тодоров, за въпрос. 

 

Станислав Тодоров: 

Въпросът ми е следният. За 2020 г. сте постигнали определено ниво на загубите. 

2022 г. предвиждате това ниво да се увеличи като процентно изражение. Доколкото 

разбирам обяснението на работната група, че количествата, които ще доставите, са по-

големи предвид възобновяване на летния сезон и в този смисъл ще се вдигнат и загубите. 

Това, което аз не мога да разбера, е защо загубите Ви се вдигат в процентно изражение, а 

не само в абсолютна стойност. 

 

Ганчо Тенев – изпълнителен директор на „Водоснабдяване и канализация” 

ЕАД, гр. Бургас: 
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Мога да Ви дам като пример южната деривация, която пропадна. Ако сме 

правили… която е включена и в проекта да се подменя. Тя е около 108 км стомана, която 

захранва Южното Черноморие. Да, но стоманата е заминала и ако сме правили 50 аварии 

на година, в момента правим 150. Тя е заложена да се поднови почти изцяло, но просто 

екологичното законодателство го отложи да го почнем през 2023 г., заради защитени зони. 

Това е проблемът. 

 

Станислав Тодоров: 

С други думи, честотата на авариране се увеличава с продължаване експлоатацията 

на един… 

 

Ганчо Тенев – изпълнителен директор на „Водоснабдяване и канализация” 

ЕАД, гр. Бургас: 

Стоманен водопровод, който е на около 50 години. Това е като пример за общата 

част, защото то не е само на едно място. Просто подмяната на мрежата във ВиК 

дружеството (не говоря само за „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, даже 

може би ние сме едни от най-напред, които подменяме) изостава от остаряването на 

мрежата. Това е цялата истина. 

 

Станислав Тодоров: 

Колко е проектният живот на новите видове материали за магистрали? 

 

Ганчо Тенев – изпълнителен директор на „Водоснабдяване и канализация” 

ЕАД, гр. Бургас: 

Чугунът твърдят, че е 100 г., полиетиленът трябва да е 50. Проектният живот и на 

интернита, и на стоманата е такъв, само че ние имаме интернити от 1960 г. 

 

Станислав Тодоров: 

Това са проектни загуби, нали така? 

 

Ганчо Тенев – изпълнителен директор на „Водоснабдяване и канализация” 

ЕАД, гр. Бургас: 

Да, но те се получават и действително. 

 

Станислав Тодоров: 

За 2021 г. имаме ли данни за загубите, реално направени? 

 

Ганчо Тенев – изпълнителен директор на „Водоснабдяване и канализация” 

ЕАД, гр. Бургас: 

Имаме, да. Имаме вече готов финансов отчет. Даже мисля, че имаме отчет, 

изпратен в Комисията. 

 

Станислав Тодоров: 

Имаме ли такъв? 

 

Силвия Маринова: 

Да, дружеството е внесло отчетните си данни, които в момента подлежат на 

проверка. 

 

Станислав Тодоров: 
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Ще може ли да погледнем частта за загубите, да видим дали…Не е нужно да го 

правим сега, в процеса на работа за окончателното решение. Тъй като увеличението е 

значително, бих искал да видя дали се подкрепя от реалните данни за 2021 г. 

 

Димитър Кочков: 

Има ли някакви други въпроси от страна на Комисията или пък някакви реплики от 

заявилите участие? 

 

Ганчо Тенев – изпълнителен директор на „Водоснабдяване и канализация” 

ЕАД, гр. Бургас: 

След заседанието по-късно. 

 

Димитър Кочков: 

Благодаря. Последно, работната група, има ли нещо, което иска да сподели отново 

по поставените въпроси? 

 

Силвия Маринова: 

Не. 

 

Димитър Кочков: 

Няма друго. 

 

Станислав Тодоров: 

Аз бих искал да попитам още нещо. 

 

Димитър Кочков: 

Заповядайте отново, г-н Тодоров. 

 

Станислав Тодоров: 

Търговските загуби сте ги фиксирали за целия бизнес период на 10%, което е 

максимално нормативно допустимото съгласно документите, генерирани от МРРБ. Имате 

ли намерение да ги изчислявате по някакъв начин, защото очевидно в момента не си 

губите времето да ги изчислявате, защото сте ги заложили 10% фиксирани. Как стои 

въпросът с усилията на Вашето дружество да подобрява събираемостта и да отчита 

съответно и повече приходи, така че да намали общата цена за всички ползватели? 

 

Димитър Кочков: 

Въпросът, доколкото разбирам, е дали се знаят реалните търговски загуби. 

 

Ганчо Тенев – изпълнителен директор на „Водоснабдяване и канализация” 

ЕАД, гр. Бургас: 

Аз не смятам, че някой знае реалните. По въпросът за отчитането, ние сме 

направили достатъчно огромен брой зони. Поради сезонността на потреблението го 

правим хлорирането, защото няма друг вариант. Иначе особено тази година и предната 

подменихме доста голяма част от водомерното стопанство. Даже аз си мисля, че КЕВР 

трябва да спомогне да се промени по някакъв начин Наредбата, защото сега в момента до 

2026 г. всички топли водомери трябва да са електронни. Говоря за индивидуални в 

сградите, а за нашите водомери няма такова нещо, което е малко ненормално, нали, човек 

да смени само топлите и да не сменя студените. Докато централно водомерно стопанство, 

което е задължение на ВиК, ние правим усилия да подменим поне … мисля, че 2021 г. 

успяхме до 15% да подменим, тази отиваме на 20% от водомерите. Има един друг 

проблем, че водомерите, които се водят в годност две години (говоря за централни, не 
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говоря за индивидуални водомери, където годността е 10 г.). Направих едно изследване 

специално в Бургас, че те не могат да се натрупат кубиците и всъщност тази метрологична 

проверка е безсмислена, където харчим едни пари. Може би трябва да се промени 

Наредбата и за проверката на метрологичната годност на новите водомери да е някакъв 

по-нормален период – между 5 и 10 години, защото в момента е две, което е огромно 

сваляне на водомери. 

Относно зоните за мерене, ние мерим в зоните, но така или иначе това, което Ви 

казах, като загуби по основните водопроводи са големи. Самите пречиствателни станции - 

ние там също имаме технологични загуби за промивни води, които са включени в бизнес 

плана. Ако и тях смятате, нещата стоят по различен начин. Няма как да не промиваме 

клетките. Ние води така или иначе изхвърляме в природата. 

 

Станислав Тодоров: 

Не знам точно какво ми отговорихте. Моят въпрос е следният: Какви намерения 

има дружеството да започне да отчита и да следи търговските загуби като елемент от 

нормалната оперативна дейност на дружеството? 

 

Ганчо Тенев – изпълнителен директор на „Водоснабдяване и канализация” 

ЕАД, гр. Бургас: 

И в момента ги отчитаме търговските загуби. Ние така или иначе мерим по зони. 

Имаме и SCADA система, в която контролираме водните количества, които се движат в 

града, и ги свързваме с отчетените водни количества към потребителите. И ще 

продължаваме. Даже в проекта ние ще разширим меренето по централните водопроводи и 

зони. 

 

Станислав Тодоров: 

Разбирам. С други думи, за нуждите на бизнес плана е заложено 10%. А ние имаме 

ли реалните данни за търговските загуби в Комисията? 

 

Силвия Маринова: 

Те са част от отчета на дружеството, който в момента подлежи на проверка от 

работната група. 

 

Станислав Тодоров: 

Но ги имаме? 

 

Силвия Маринова: 

Да, имаме ги. 

 

Станислав Тодоров: 

Ако може да ни информирате членовете на Комисията, преди да вземем 

окончателното решение. Благодаря. 

 

Димитър Кочков: 

И аз Ви благодаря. Аз също ще използвам правото си още веднъж да кажа, че има 

разработен проект на Наредба, който е продукт на Комисията, и се надявам да види бял 

свят, който ще реши голяма част от поставените от Вас, г-н Тенев, въпроси. 

В такъв случай, мисля, че изчерпваме въпросите по това открито заседание и 

насрочвам следващото заседание, закрито, за 29.07.2022 г., на което ще бъде взето 

окончателното решение по този бизнес план и проектът за ценови решения, с което 

закривам заседанието и Ви благодаря за участието. 
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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 29.07.2022 г. за приемане на решение относно 

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

ЕАД, гр. Бургас като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и утвърждаване и одобряване 

на цени на водоснабдителни и канализационни услуги. 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № В-17-14-59/06.07.2022 г. до 

„Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас. 
 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:     
     

 

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

 Д. Кочков 

 

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

 П. Трендафилова 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  

ИСКРА СТАЙКОВА 

    

 

  
Протоколирал: 

 

 А. Фикова - главен експерт 


