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София, 06.12.2022 година 

 

Днес, 06.12.2022 г. от 10:03 ч. се проведе открито заседание на Комисията за 

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

канализация“, ръководено от председателя Иван Н. Иванов. 

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Димитър Кочков и Пенка 

Трендафилова, и Росица Тоткова – главен секретар (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. 

 

Председателят Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са налице 

правни пречки за провеждането му. 

Съгласно решение на КЕВР  по Протокол № 332 от 30.11.2022 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 28 бр. ВиК оператори, за присъствено или 

виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.  

 

„ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня, „ВиК“ ООД, гр. Монтана, „ВиК-

Йовковци“ ООД, „ВиК“ ООД, гр. Русе, „ВиК“ ООД, гр. Габрово, „ВиК Стенето“ 

ЕООД, гр. Троян, „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен, „Инфрастрой“ ЕООД, „ВиК“ ЕООД, гр. 

Стара Загора, „ВиК“ АД, гр. Ловеч , „ВиК“ ООД, гр. Търговище, „ВиК-Варна“ ООД, 

„Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ 

ООД, гр. Враца, „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК-Видин“ ЕООД, „ВиК“ ЕООД, гр. 

Ямбол, „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир,  „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. 

Брезник, „ВиК – Златни пясъци“ ООД, „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, „ВиК“ 

ЕООД, гр. Смолян, „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково, „ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград, 

„Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар,  „АЦК“ ООД, „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив са 

уведомени за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-00-

1004/30.11.2022  г. и изпращат свои представители. 

 

Заявили присъствено участие в откритото заседание са: 

 г-жа Наташа Стоянова – ръководител Финанси на „ВиК“ ООД, гр. Монтана; 
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 г-н Стоян Иванов – управител на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград; 

 г-жа Снежана Маркова – главен счетоводител на „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково; 

 г-жа Богдана Златкова – вътрешен одитор на „ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград; 

 г-н Антон Гълъбов – главен инженер на „Водоснабдяване и канализация” EООД, 

гр. Пловдив; 

 

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

 инж. Илиан Милев – управител на „ВиК“ ООД, гр. Русе; 

 г-н Тонимир Гечев – управител на „ВиК Стенето“ ЕООД, гр. Троян; 

 инж. Радостин Миланов – управител на „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора; 

 г-жа Жанина Георгиева – упълномощен представител на „ВиК“ ООД, гр. 

Силистра; 

 г-н Цветан Съйков - управител на „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол; 

 г-н Росен Караджов – заместник-ръководител на комплекс "Енергиен" в 

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД; 

 инж. Румяна Янчевска – управител на „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян. 

 

„ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня, „ВиК-Йовковци“ ООД, „ВиК“ ООД, гр. 

Габрово, „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен, „Инфрастрой“ ЕООД, „ВиК“ АД, гр. Ловеч , „ВиК“ 

ООД, гр. Търговище, „ВиК-Варна“ ООД, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, 

„ВиК-Видин“ ЕООД, „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир,  „Водоснабдяване“ ЕООД, 

гр. Брезник, „ВиК – Златни пясъци“ ООД, „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар,  „АЦК“ 

ООД не изпращат свои представители и не са заявили дистанционно участие чрез 

програмата за съобщения Skype. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № В-Дк-1191 от 25.11.2022 г. 

относно изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2023 г. по реда на чл. 6, т. 2 и чл. 

29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните 

услуги и проект на решение. 

Докладът и проектът на решение, изготвени от работна група по № З-В-1007 от 

11.11.2022 г.: Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Силвия Маринова, Василена Иванова, 

Румяна Костова, Лолита Косева, Ани Вучкова-Гюрова, Стефан Якимов, Йовка Велчева, 

Надежда Иванова, Ненко Ненков, са приети с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 

1 от Протокол № 332 от 30.11.2022 г. и публикувани на интернет страницата на 

Комисията. 

 

 

Иван Н. Иванов: 

„ВиК“ ООД, гр. Монтана, тук е г-жа Наташа Стоянова – ръководител Финанси на 

дружеството. Тя ще изслуша разискванията и е заявила, че няма да прави изказване. 

„ВиК“ ЕООД, гр. Хасково, тук е г-жа Снежана Маркова – главен счетоводител, 

която ще изслуша дискусията, но няма да прави изказване. 

„ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград, г-жа Богдана Златкова – вътрешен одитор, също ще 

изслуша дискусията, без изказване. 

В реда, в който изчетох заявилите участие дружества и техните представители, ще 

давам думата както при общественото обсъждане, така и при откритото заседание. Поради 

големия брой участници максимумът като време за изказване е 5 минути. На всички 

участници и в откритите заседания, и в обществените обсъждания се дава възможност 

след обществените обсъждания в двуседмичен срок да представят своите становища. Това 

не е така за ВиК дружествата, но за участниците в обществените обсъждания ние 

категорично спазваме двуседмичен срок, в който те могат да представят писмено своите 

становища, които ще бъдат разгледани от работната група. 
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И така, г-жа Н. Стоянова няма да направи изказване. Минаваме към инж. Илиан 

Милев – управител на „ВиК“ ООД, гр. Русе, който ще се включи по Skype. Моля, връзка с 

г-н Милев. 

 

 

Служител от КЕВР потърси инж. Илиан Милев, управител на „ВиК“ ООД, гр. 

Русе, за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Иван Н. Иванов: 

Г-н Милев, чувате ли ни? Отново започват проблемите със Skype. То не е от наша 

страна. Включени ли са отсреща? Г-н Милев? 

 

инж. Илиан Милев – управител на „ВиК“ ООД, гр. Русе: 

Добър ден. 

 

Иван Н. Иванов: 

Добър ден. Г-н Милев, очакваме да ни представите становището на Вашето 

дружество, Вие сте управител на „ВиК“ ООД, гр. Русе, по доклада и проекта на решение, 

изготвени от работна група на Комисията, по повод на изменение на одобрените цени на 

ВиК услугите за 2023 г. Слушаме Ви. 

 

инж. Илиан Милев – управител на „ВиК“ ООД, гр. Русе: 

Добър ден на всички. Аз ще бъда изключително кратък. За първи път участвам в 

обществено обсъждане на изменение на цените на ВиК услугите. Нашето становище е, че 

така представеното проекторешение относно изменение на цените за 2023 г. за „ВиК“ 

ООД, гр. Русе е правилно изчислено и считаме, че трябва да се приеме в този вариант. 

 

Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Милев, за положителното становище, което давате за доклада и 

определено за проекта на решение, където всичко това е представено с конкретните 

стойности. Благодаря и Ви пожелавам от името на Комисията успешен ден. А ние, колеги, 

преминаваме към следващия участник. Това е г-н Тонимир Гечев, който е управител на 

„ВиК Стенето“ ЕООД, гр. Троян. Отново ще се включи по Skype. Моля, връзка с г-н 

Тонимир Гечев. 

 

Служител от КЕВР потърси г-н Тонимир Гечев, управител на „ВиК Стенето“ 

ЕООД, гр. Троян, за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Иван Н. Иванов: 

Има ли връзка с г-н Гечев? Очевидно няма отговор от офиса на „ВиК Стенето“ 

ЕООД, гр. Троян, откъдето би трябвало г-н Тонимир Гечев да даде своето становище по 

изготвения доклад и проект на решение. Ако впоследствие той се обади, ще го включим. 

Преминаваме към инж. Радостин Миланов, който е управител на „ВиК“ ЕООД, гр. Стара 

Загора, който отново ще се включи по Skype.  

 

 

Служител от КЕВР съобщи, че инж. Радостин Миланов е написал, че ако няма 

въпроси от страна на Комисията, няма да се включат по Skype. 

 

Иван Н. Иванов: 

Въпроси от наша страна в рамките на откритото заседание едва ли ще има, но със 

сигурност г-н Миланов трябва да остане на линия за общественото обсъждане, където 
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може би ще се коментират цените на „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, и тогава не е чудно 

да има въпроси, по които той да вземе отношение в отговор на разискванията, които ще 

бъдат осъществени в рамките на общественото обсъждане. 

В такъв случай преминаваме към г-н Стоян Иванов, който е управител на 

„Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград. Той е тук. Заповядайте, г-н Иванов. 

 

Стоян Иванов – управител на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград: 

Благодаря, добър ден на всички. Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и 

господа комисари и членове на работната група. Запознах се с предложения доклад и 

проекта на решение за изменение на цените на ВиК услугите за 2023 г. При изготвянето на  

доклада работната група се е придържала стриктно към указанията за прилагане на 

наредбите за регулиране на цените и качество на ВиК услугите. Отчетена е инфлация в 

размер на 3,26% за периода от 01 август до м. октомври 2022 г. Това е периодът, във който 

действа новият бизнес план на дружеството. Отчетени са 57% изпълнение на планираните 

за 2020 г. и 2021 г. инвестиции и непълно изпълнение на петте показатели за ефективност. 

В резултат на направените изчисления одобрената за 2023 г. цена на ВиК услугите за 

„Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград е намалена с 24 ст., което в годишен разрез 

възлиза на над 600 хил. лв. по-малко приходи за дружеството през 2023 г. Цифрата е 

притеснителна и е съразмерна с планираните инвестиции през 2023 г. в публични активи. 

Бих желал да обърна внимание на няколко обективни за дружеството фактори. Фактори, 

върху които то не може да въздейства, фактори, които са повлияли негативно върху 

дейността на дружеството в последните две години, дори три, първият от които е 

намалението на одобрената за 2020 г. цена на ВиК услугите за дружеството до нивото на 

социалната поносимост за област Разград. Намалението отново беше с 22 ст. и отново 

дружеството беше лишено от приходи в размер на над 600 хил. лв. през 2020 г. Всички 

знаем, че 2020 г. се характеризираше и със сериозно засушаване, в резултат на което 

плитките водоизточници на дружеството, които дружеството експлоатира, намалиха 

драстично дебитите си и дружеството беше принудено да увеличи работата и да включи 

нови, високоенергоемки дълбоки сондажи във ВС Дунав. В резултат на това през 2020 г. 

дружеството изразходва с почти 3 млн. kWh електроенергия повече, отколкото през 2019 

г. Така двете цифри, двата фактора събират един общ финансов ресурс от около 900 хил. 

лв. финансов вакуум на дружеството за 2020 г. Въпреки това дружеството успя да изпълни 

над 50% от планираните за 2020 г. инвестиции и продължи да предоставя услугите на 

населението в необходимото качество. Всички знаем с какво се характеризираше втората 

половина на 2021 г. Считано от 01 юли, цените на електроенергията прогресивно 

нарастваха до края на годината и през м. декември достигнаха четирикратно увеличение 

спрямо цените на електроенергията през първата половина на 2021 г. В резултат на това 

дружеството натрупа за тези шест месеца просрочени задължения към доставчици на 

електроенергия в размер на над 400 хил. лв. и в края на годината при депозирано 

предупреждение от страна на доставчика на електроенергия за изключване на обектите на 

дружеството, дружеството беше принудено да получи кредит от Българския ВиК холдинг, 

за да покрие тези просрочени задължения. Всички знаем, че получаването на кредит за 

експлоатационни и за оперативни разходи е меко казано глупост. До началото на 2022 г. 

за дружеството не беше ясно как точно ще покрива задълженията си за електроенергията, 

които надхвърлиха многократно планираните разходи за електроенергия в разработения 

бизнес план. Програмата за компенсиране на непредвидените разходи за електроенергия 

за ВиК сектора беше разработена едва в началото на 2022 г. и решението беше взето едва 

в началото на февруари месец. Дотогава дружеството не знаеше как да покрива тези 

разходи, в резултат на което през втората година на 2021 г. дружеството се принуди да 

ограничи всички възможни разходи, включително и инвестиционните. Въпреки това през 

2021 г. дружеството отново успя да изпълни над 50% от планираните инвестиции. 

Пропуснах да кажа, че намалението на цената за 2020 г. беше за сметка на социалната 
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поносимост. Всички знаем как се формира социалнопоносимата цена за определена 

област. Тя се базира на несигурни и неточни данни от НСИ, в резултат на което и 

определянето на тази цена е недостатъчно точна. Обърнах внимание само на тези фактори, 

въпреки че има и други, но тези са най-фрапиращите, обективни за дружеството фактори, 

фактори, върху които ние не можем да влияем. Те значително затрудниха работата на 

дружеството през тези три години. 

Като разчитам на Вашия професионализъм, на Вашата експертиза, моля работната 

група да преразгледа изчисленията на изменението на цените за 2023 г., като изключи 

действието на коефициента Qи, отразяващ изпълнението на инвестициите през 2020 г. и 

2021 г., с което ще дадете възможност на дружеството да изпълни инвестиционната си 

програма за 2023 г. в пълен размер. Благодаря. 

 

Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Иванов. Вие бяхте изчерпателен в своето изказване. Сега искам, 

разбира се, от страна на работната група вероятно г-н Касчиев ще вземе думата след 

всичките изказвания в рамките на откритото заседание, но отсега искам да обявя, че имате 

14-дневен срок, в който ще депозирате и писмено становище с тези забележки и 

несъгласия, които изразихте.  

 

Стоян Иванов – управител на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград: 

Ще го направим. 

 

Иван Н. Иванов: 

Колкото по-рано го направите, толкова по-добре. И аз Ви благодаря. Колеги, 

преминаваме към следващия участник. Това е г-жа Жанина Георгиева, която е  

упълномощен представител на „ВиК“ ООД, гр. Силистра. Тя ще се ще се включи по 

Skype. Моля връзка с г-жа Георгиева. 

 

Служител от КЕВР потърси г-жа Жанина Георгиева, упълномощен представител 

на „ВиК“ ООД, гр. Силистра, за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype. 

 

Иван Н. Иванов: 

Здравейте, г-жо Георгиева. 

 

Жанина Георгиева – упълномощен представител на „ВиК“ ООД, гр. 

Силистра: 

Добър ден от „ВиК“ ООД, гр. Силистра. 

 

Иван Н. Иванов: 

Здравейте. Макар и на другия край на България, виждаме Ви добре и Ви чуваме 

също така. Вие знаете процедурата. Моля да изразите становището на „ВиК“ ООД, гр. 

Силистра по доклада и проекта на решение, изработени от работната група на Комисията, 

по повод на изменение на одобрените цени на ВиК услугите за 2023 г. Слушаме Ви. 

 

Жанина Георгиева – упълномощен представител на „ВиК“ ООД, гр. 

Силистра: 

Добър ден… 

 

Иван Н. Иванов: 

Точно похвалих връзката. 
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Жанина Георгиева – упълномощен представител на „ВиК“ ООД, гр. 

Силистра: 
„ВиК“ ООД, гр. Силистра се запозна с доклада, поместен на сайта на Комисията, и 

с проекта на решенията. Нямаме забележки относно определените коефициенти, 

участващи в цената на … и сме съгласни с решението на КЕВР за цената на „ВиК“ ООД, 

гр. Силистра. Искам да добавя, че общата цена с ДДС на регион Силистра е по-малка от 

социалната поносимост за нашия регион. Благодаря за вниманието. 

 

Иван Н. Иванов: 

Благодаря. Г-жо Георгиева, за беда доста накъсано чухме Вашето изложение, но, 

първо, все пак искам да Ви благодаря за участието. Второ, знаете, че имате двуседмичен 

срок, в който Ви моля, това, което всъщност е и при Вас написано, да ни изпратите като 

писмено становището на „ВиК“ ООД, гр. Силистра, за да бъде разгледано от работната 

група на Комисията и те да вземат отношение по повод на Вашите забележки и 

възражения. 

 

Росица Тоткова – главен секретар: 

Те нямат възражения. 

 

Иван Н. Иванов: 

Нямате забележки, толкова по-добре. Понеже беше накъсано изказването и не го 

чух. Благодаря Ви много за участието и Ви желая успешен ден както на Вас, така и на 

Вашите колеги, които са край Вас в залата на заседателната маса. Колеги, ние 

продължаваме със следващия участник. Това е г-н Цветан Съйков, който по Skype ще 

представи становището на „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол. Моляq връзка с г-н Съйков. 

 

Служител от КЕВР потърси г-н Цветан Съйков, управител на „ВиК“ ЕООД, гр. 

Ямбол, за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype. 

 

Иван Н. Иванов: 

Г-н Съйков, чувате ли ни? 

 

Цветан Съйков - управител на „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол: 

Чувам Ви добре. 

 

Иван Н. Иванов: 

Чудесно. Очакваме становището на „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол по изготвения от 

работната група на Комисията доклад и проект на решение. Заповядайте. 

…..…….. 

Иван Н. Иванов: 

Връзката се разпадна. 

 

Служител от КЕВР съобщи, че има връзка. 

 

Иван Н. Иванов: 

Чухте ли ме, г-н Съйков? 

 

Цветан Съйков - управител на „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол: 

Аз Ви виждам добре. Не знам Вие как ме виждате. 

 

Иван Н. Иванов: 

Също добре. 
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Цветан Съйков - управител на „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол: 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми комисари. Становището на „ВиК“ ЕООД, гр. 

Ямбол по отношение на определените цени за дружеството за 2023 г… Да, чувам Ви. 

 

Иван Н. Иванов: 

Да, кажете. Очакваме становището. 

 

Служител от КЕВР обясни на управител на „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол, че трябва да 

се изключи живото предаване и да слуша през Skype. 

 

Цветан Съйков - управител на „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол: 

Да. Смятаме, че определените цени за 2023 г. са ненужно намалени, макар и общо с 

5 ст. Това е сума през натуралните показатели през 2022 г., която се равнява на 200 хил. 

лв. И за дружество, което е работило 21 месеца на цена от 2017 г., това е. 

…………………… 

Иван Н. Иванов: 

Продължавайте. Точно в момента, в който да се каже какво е, и спира. 

…………………… 

Иван Н. Иванов: 

Вие чувате ли ни сега в момента? 

 

Цветан Съйков - управител на „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол: 

Аз Ви чувам, да. 

 

Иван Н. Иванов: 

А защо Вие не говорите и ние да Ви чуем? 

 

Цветан Съйков - управител на „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол: 

Аз говора и дори си чувам това, което говоря с Вас. 

 

Иван Н. Иванов: 

Имаше един период, в който, тъй като Ви виждаме добре, Вие просто мълчахте и се 

оглеждахте. Чуваме Ви. Повторете това, което казахте. 

…………………… 

 

Иван Н. Иванов: 

Г-н Съйков, защо мълчите, щом ни чувате? Моля Ви се, кажете мнението. 

…………………… 

 

Цветан Съйков - управител на „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол: 

Явно има някакви проблеми със Skype. 

 

Иван Н. Иванов: 

Няма проблеми, говорете. Проблеми няма. 

 

Цветан Съйков - управител на „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол: 

Чудесно. Имам два коментара по отношение на начина, по който са сметнати. 

…………………… 

Иван Н. Иванов: 

Продължавайте.  

…………………… 
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Цветан Съйков - управител на „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол: 

Сега как е? 

 

Иван Н. Иванов: 

Ами ние Ви виждаме и Ви чуваме. 

 

Цветан Съйков - управител на „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол: 

Искам да коментирам две неща.  

 

Иван Н. Иванов: 

Побързайте. 

 

Цветан Съйков - управител на „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол: 

Първо, това е коефициентът, с който се изчислява събираемостта, и формулата, по 

която се изчислява събираемостта. Ще дам две цифри за 2021 г. Дружеството е 

фактурирало 11 млн. лв. Има приходи от 11,5 млн. лв. От нерегулираната дейност са 90 

хил. лв. Тоест от регулираната дейност сме събрали с 400 хил. лв. повече, отколкото сме 

фактурирали, а по формулата, по която се изчислява събираемостта на дружеството, сме 

78% събираемост за 2021 г. Смятаме, че по тази формула може да се помисли и начина на 

изчисляване на събираемостта. И другата ми забележка е по отношение на взимане на 

инфлацията. Взима се инфлацията само за септември и за октомври месец. Според мен не 

се отразява натрупаната инфлация от началото на годината досега. Смятам, че това трябва 

да бъде преразгледано в методологията, по която се извършва оценката и регулирането на 

цената. Това е моето мнение. 

 

Иван Н. Иванов: 

Извинете, кога беше одобрен Вашият бизнес план? 

 

Цветан Съйков - управител на „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол: 

От 01 септември 2022 г. е в сила. 

 

Иван Н. Иванов: 

Ами, тогава защо трябва да се вземе инфлация от цялата година? Тя се взима в 

периода, в който е одобрен бизнес планът. 

 

Цветан Съйков - управител на „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол: 

Смятам, че при тази ситуация, която е в момента за 2021 г. и 2022 г., би трябвало да 

се гледа цялата инфлация за периода. 

 

Иван Н. Иванов: 

Добре. Г-н Съйков, благодаря Ви за участието и Ви моля да представите в 

двуседмичен срок и Вашето писмено становище, където проблемите, които поставихте, 

очевидно ще бъдат обяснени в детайли. 

 

Цветан Съйков - управител на „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол: 

Ще изложа писменото становище. Извинявам се за проблемите със Skype. Аз Ви 

виждах прекрасно, но явно при мен е проблемът. 

 

Иван Н. Иванов: 

Вероятно. Благодаря Ви и успешен ден от името на Комисията. А ние, колеги, 

преминаваме към участието по Skype на г-н Росен Караджов, който е заместник-
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ръководител на комплекс "Енергиен" в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, който ще 

представи становището на самото дружество „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД. Моля, 

връзка с г-н Караджов. 

 

Служител от КЕВР потърси г-н Росен Караджов, заместник-ръководител на 

комплекс "Енергиен" в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, за видео разговор чрез 

програмата за съобщения Skype. 

 

Иван Н. Иванов: 

Здравейте, г-н Караджов. Г-н Караджов, чувате ли ни? 

 

Росен Караджов – заместник-ръководител на комплекс "Енергиен" в 

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД: 

Да, чувам Ви. 

 

Иван Н. Иванов: 

В такъв случай, обръщам се към Вас с искането да представите становището на 

дружеството, което представлявате в момента в откритото заседание, по повод на доклада 

и проекта на решение, изготвени от работна група от дирекция ВиК и дирекция Правна. 

Слушаме Ви. 

 

Росен Караджов – заместник-ръководител на комплекс "Енергиен" в 

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД: 

Уважаеми г-н Председател на Комисията за енергийно и водно регулиране, 

уважаеми дами и господа, след като се запознахме с доклада, заявяваме, че сме съгласни с 

проекторешението на енергийния регулатор за цените за 2023 г. Приемаме 

проекторешението без възражения. 

 

Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Караджов. Благодаря Ви и за оценката, която давате за работата 

на работната група. Желая Ви успешен ден, макар че е редно да останете на линия, както и 

всички останали участници, предвид на това, че след откритото заседание следва и 

обществено обсъждане и от участниците в общественото обсъждане може да има и 

конкретни въпроси към отделни ВиК оператори. Без да съм сигурен, че ще има към Вас, 

но по принцип, ако може, останете на линия. Продължаваме, колеги, с участието по Skype 

на  инж. Румяна Янчевска, която е управител на „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян. Моля, връзка с 

г-жа Янчевска. 

 

Служител от КЕВР потърси инж. Румяна Янчевска, управител на „ВиК“ ЕООД, 

гр. Смолян, за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype. 

 

Иван Н. Иванов: 

Здравейте, г-жо Янчевска. Чувате ли ни? 

 

инж. Румяна Янчевска - управител на „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян: 

Да, чувам Ви. 

 

Иван Н. Иванов: 

Чудесно. Здравейте. И моля, представете становището на дружеството „ВиК“ 

ЕООД, гр. Смолян по изготвените доклад и проект на решение от Комисията. Слушаме 

Ви. 
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инж. Румяна Янчевска - управител на „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян: 

Първо, честит празник на всички. 

 

Иван Н. Иванов: 

Благодаря, един хубав празник на Св. Николай – Никулден. 

 

инж. Румяна Янчевска - управител на „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян: 

Искам да изразя нашето становище, че ние сме доволни от решението на КЕВР. 

Считаме, че правилно са отчетени показателите, които са постигнати от работата на 

дружеството, и нямаме възражение по решението на Комисията. 

 

Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-жо Янчевска. Благодаря и за оценката, която давате на работната 

група, и Ви пожелавам един хубав Никулден в днешния ден. 

 

инж. Румяна Янчевска - управител на „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян: 

Благодаря Ви. Спорна работа. 

 

Иван Н. Иванов: 

Г-жа Снежана Маркова от „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково е тук, за да чуе дискусията. Тя 

няма да направи изказване. Същото важи и за г-жа Богдана Златкова, която е вътрешен 

одитор във „ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград. И завършвам с г-н Антон Гълъбов, който е 

главен инженер във „Водоснабдяване и канализация” EООД, гр. Пловдив. Тук, 

присъствено, ще представи становището на дружеството. Заповядайте, г-н Гълъбов, 

слушаме Ви. 

 

Антон Гълъбов – главен инженер на „Водоснабдяване и канализация” EООД, 

гр. Пловдив: 

Здравейте, г-н Председател, господа и дами комисари, членове на комисията, 

колеги, „Водоснабдяване и канализация” EООД, гр. Пловдив приема цената на водата, 

която е одобрена от КЕВР за 2023 г. Аз обаче искам в едно изречение буквално, малко в 

по-общ план… 

 

Иван Н. Иванов: 

Може и в две, имате пет минути. 

 

Антон Гълъбов – главен инженер на „Водоснабдяване и канализация” EООД, 

гр. Пловдив: 

Благодаря за двойната възможност. Вижте, всяко ВиК дружество прави 

инвестиции, одобрени в бизнес плана си. От гледна точка на състоянието на мрежата в 

Пловдивска област аз считам, че това е крайно недостатъчно. Това, което правим, и се 

мъчим да правим и одобрените, а ние повече от одобрените инвестиции правим. Въпреки 

всичко това е недостатъчно. Вижте, в повече от 50% от мрежата, която експлоатираме в 

Пловдив и областта, е бих казал мой набор. Аз съм почти 60-годишен. Това създава 

ужасно много притеснения в колегите, които работят в системата на водоснабдяване, и 

имаме реалното опасение, че след още няколко години ние няма да можем въобще да 

подаваме вода. Тоест използвам този висок форум да обърна внимание на това, винаги 

съм го правил досега, просто трябва да се мисли за бъдеща реконструкция тотално на 

мрежата и съоръженията в България. Знам, че това е много тежка и трудна задача, но 

обръщам внимание, че колкото и да си говорим за цени, ние трябва да знаем, че това е все 

едно, че пътувате в една шестдесетгодишна кола. Тя винаги ще аварира и не се знае дали 
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ще стигне донякъде. Така и мрежата на повечето градове в България. Благодаря за 

дадената ми възможност. 

 

Иван Н. Иванов: 

Благодаря, г-н Гълъбов. Аз споделям Вашето становище, тъй като ВиК секторът 

има различни източници на финансиране, включително европейски и национални, от 

бюджета, от ОПОС, от общинския съвет и, разбира се, от цената на водата, която се 

определя за потребителите, надявам се при едно добро разпределение на такива средства и 

особено тяхното повишаване от някои от тези източници, бих казал не непременно чрез 

цената на водата, защото Вие знаете, че България е последната страна в Европейския съюз 

по доходи на население, но другите източници биха могли наистина да компенсират това. 

Известно е, че през петдесетте години на усиленото водоснабдяване тогава с каменинови 

тръби и не само, интернитови, в крайна сметка това отдавна е извън срока на 

експлоатация на тези мрежи. Комисията в рамките на своите възможности прави това, 

което е възможно за нея. 

 

Антон Гълъбов – главен инженер на „Водоснабдяване и канализация” EООД, 

гр. Пловдив: 

Може ли да се възползвам от второто изречение. 

 

Иван Н. Иванов: 

Може, разбира се. Като в Народното събрание, имате право на дуплика. 

 

Антон Гълъбов – главен инженер на „Водоснабдяване и канализация” EООД, 

гр. Пловдив: 

Да, така е, както казахте Вие. На територията на Пловдивска област се изпълняват 

проекти както на ВиК от инвестиционната програма, така и по програма ОПОС, чийто 

бенефициент сме ние, така и по линия на община Пловдив и другите съответно общини, 

но целият този, как да кажа, обем работа засяга около 2% от мрежата. За съжаление. 

 

Иван Н. Иванов: 

Да, благодаря Ви. Разбира се, Вие може да си представите и писмено становище в 

рамките на 14-дневния срок. 

Колеги, с това изчерпахме списъка с участниците в първото заседание. Това е 

откритото заседание на Комисията посветено на изменението на одобрените цени на ВиК 

услугите за 2023 г., което е в рамките на представения чрез доклад и проект на решение от 

работната група на Комисията. Преди да закрия това заседание, обявявам, че насрочвам 

закритото заседание, на което Комисията ще приеме решение, за 30.12.2022 г. Благодаря 

на участниците и моля да останат и за общественото обсъждане, което ще последва. 

 

 

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 30.12.2022 г. за приемане на решение относно 

изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2023 г. по реда на чл. 6, т. 2 и чл. 29 от 

Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги. 
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Приложения: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № В-17-00-1004/30.11.2022 г. до 28 бр. ВиК 

оператори; 

2. Пълномощно на Наташа Стоянова – ръководител Финанси на „ВиК“ ООД, гр. 

Монтана; 

3. Пълномощно на Снежана Маркова – главен счетоводител на „ВиК“ ЕООД, гр. 

Хасково; 

4. Пълномощно на Богдана Златкова – вътрешен одитор на „ВиК“ ЕООД, гр. 

Благоевград. 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:     
     

 

.................................................     ИВАН Н. ИВАНОВ       

 Д. Кочков 

 

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

 П. Трендафилова 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

РОСИЦА ТОТКОВА 
 

 

 

Протоколирал: 

 А. Фикова - главен експерт 


