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П Р О Т О К О Л 
 

№ 142 
 

София, 09.06.2022 година 

 

 

Днес, 09.06.2022 г. от 10:01 ч. се проведе открито заседание на Комисията за 

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

канализация“, ръководено от председателя Станислав Тодоров. 
 

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Димитър Кочков, Пенка 

Трендафилова и главният секретар Искра Стайкова (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. 

 

Откритото заседание се отразяваше от представители на средствата за масова 

информация. 

 

Председателят Станислав Тодоров откри заседанието и констатира, че има 

кворум и не са налице правни пречки за провеждането му. 

 

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 137 от 03.06.2022 г., т. 1, 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 - Варна” ООД за 

присъствено или виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения 

Skype.  

 

„Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД е уведомено за провеждане на 

заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-30-1008/03.06.2022 г.  

 

Заявили присъствено участие в откритото заседание са: 

 г-н Михаил Маринов – заместник-управител на „Водоснабдяване и 

канализация - Варна” ООД; 
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 г-н Валентин Великов – гл. счетоводител на „Водоснабдяване и канализация 

- Варна” ООД; 

 г-н Сава Коев – ръководител отдел „Бизнес планиране и инвестиции“ на 

„Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад вх. № В-Дк-1031 от 31.05.2022 г. и 

проект на решение относно заявление с вх. № В-17-30-10 от 30.06.2021 г. за одобряване на 

бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД 

като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № 

В-17-30-20 от 20.12.2021 г. и вх. № В-17-30-4 от 23.03.2022 г., и заявление с вх. № В-17-

30-11 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със 

заявления с вх. № В-17-30-21 от 20.12.2021 г. и вх. № В-17-30-5 от 23.03.2022 г. 

 

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

Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Силвия Маринова, Лолита Косева, Стефан Якимов, 

Мая Кожухарова, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков, е приет с решение на 

КЕВР на закрито заседание по т. 1 от Протокол № 137/03.06.2022 г. и публикуван на 

интернет страницата на Комисията. 

 

Станислав Тодоров: 

 Поканата за това открито заседание и материалите към него са публикувани на 

страницата на КЕВР , както и са предоставени на „Водоснабдяване и канализация- Варна“. 

От страна на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД ще присъства г-н Маринов – 

заместник-управител, г-н Великов – главен счетоводител и Сава Коев – ръководител 

„Бизнес планиране и инвестиции“. Те присъстват лично. Давам Ви думата да вземете 

отношение по така представените Ви материали – доклад и проект на решение. 

Заповядайте! 

 

Михаил Маринов – заместник-управител на „Водоснабдяване и канализация - 

Варна” ООД: 

Добър ден на всички! Аз се казвам Михаил Маринов – заместник-управител съм на 

„Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД. Още през юни 2021 г. „Водоснабдяване и 

канализация“, спазвайки всички законови срокове, внесе заявление за одобряване на 

бизнес план и цени за новия регулаторен период. Ревизираният проект на нашия бизнес 

план, след изпълнение на задължителните препоръки на Комисията, бе съгласуван с 

Общото събрание на Асоциацията по ВиК на територията на Варненска област. 

Основните причини за повишаването цената на водата през регулаторния период са: 

естествено, повишението на цените на материалите и услугите през 2021 и 2022 г., както и 

драстичното увеличение на цените на електроенергията спрямо базата от 2020 г. В 

разходите на ВиК оператора е заложен и ежегоден ръст на работните заплати на всички 

заети в предприятието. От съществено значение за подобряването на услугите на 

територията, обслужвана от „ВиК-Варна“ е осигуряване финансиране и инвестиции в 

публични ВиК активи, както и реализирането на проект по Оперативна програма „Околна 

среда 2014-2020г.“, в която ВиК операторът е бенефициент и има самоучастие в 

програмата. През периода на бизнес плана на дружеството се предвиждат около 66 000 

000 инвестиции в публични и корпоративни активи. Това е някъде около три пъти повече 

от поетия ангажимент от оператора пред Асоциацията по ВиК на обособената територия 

за същия период, където поетият ангажимент е в размер на 21 000 000. В предложения 

бизнес план от дружеството цените за ВиК услугата за регулаторния период се предвижда 

да нарастват плавно, като през първата година е най-сериозно увеличението на цената. 

Комплексната услуга се предвижда да нарасне: нейната цена от 3,25 на 4,54 през първата 

година. Операторът се стреми със собствени сили да неутрализира отрицателния ефект от 
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повишението на цените на електроенергията, като се опитваме с когенерация ние също да 

произвеждаме енергия на пречиствателната ни станция, където произвеждаме биогаз като 

отпадъчен продукт от процесите.  

Основните предизвикателства през регулаторния период: това е остарялата ВиК 

мрежа, с която ние оперираме и високите загуби на вода. Тези цени на водата ще ни 

помогнат съвсем малко и козметично да успеем да преодолеем тези проблеми, но все пак 

повишението на цената на водата е съобразено и със социалната поносимост, която за 

територията на Варненска област е значително висока и ние оставаме значително под нея 

с така предложените цени. 

 

Станислав Тодоров: 

Добре. Благодаря! Аз имам някои разяснителни въпроси, но ще използвам 

общественото обсъждане, за да ги дискутираме, за да влезем в по-диалогичен формат. 

Колеги, членове на Комисията, имате ли някакви въпроси или коментари по отношение на 

изразеното становище? Колеги от работната група? Няма. В такъв случай насрочвам 

закритото заседание за 29.06.2022 г. и с изчерпване на дневния ред закривам заседанието. 

  

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 29.06.2022 г. за приемане на решение относно 

заявление с вх. № В-17-30-10 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на 

дейността на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД като ВиК оператор за периода 

2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-30-20 от 20.12.2021 г. и вх. 

№ В-17-30-4 от 23.03.2022 г., и заявление с вх. № В-17-30-11 от 30.06.2021 г. за 

утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-

30-21 от 20.12.2021 г. и вх. № В-17-30-5 от 23.03.2022 г. 

 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № В-17-30-1008/03.06.2022 г. до 

„Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД. 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:     
     

 

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

 Д. Кочков 

 

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

 П. Трендафилова 

        ИСКРА СТАЙКОВА 

 
Протоколирал: 

 

 И. Зашева - главен експерт 


