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П Р О Т О К О Л 
 

№ 339 
 

София, 06.12.2022 година 

 

Днес, 06.12.2022 г. от 12:36 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 31.11.2022 г., т. 3, 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 Берковица“ 

ЕООД, за присъствено или виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за 

съобщения Skype.  

 

„Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД е уведомено за провеждане 

на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № 17-02-14#2/30.11.2022  г. и изпраща свои 

представители. 

На заседанието се явиха: 

 г-н Йордан Йорданов – управител на „Водоснабдяване и канализация 

Берковица“ ЕООД; 

 г-жа Диляна Георгиева – главен инженер на „Водоснабдяване и канализация 

Берковица“ ЕООД. 

На откритото заседание бяха разгледани доклад с вх. № В-Дк-1193 от 25.11.2022 г. 

и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-02-14 от 01.07.2021 г. за одобряване 

на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ 

http://www.dker.bg/
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ЕООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с 

вх. № В-17-02-18 от 05.10.2021 г., вх. № В-17-02-1004 от 17.05.2022 г. и вх. № В-17-02-

1004 от 10.11.2022 г., и заявление с вх. № В-17-02-13 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и 

одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със 

заявления с вх. № В-17-02-19 от 05.10.2021 г., вх. № В-17-02-1005 от 17.05.2022 г. и вх. № 

В-17-02-1009 от 15.11.2022 г. 

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

17 от 09.09.2021 г.: Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Силвия Маринова, Ани Вучкова-

Гюрова, Николина Томова, Мая Кожухарова, Йовка Велчева, Надежда Иванова и Ненко 

Ненков, са приети с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 3 от Протокол № 332 от 

30.11.2022 г. и публикувани на интернет страницата на Комисията. 

 

Иван Н. Иванов: 

Г-н Йорданов, обръщам се към Вас, моля да изразите становището на 

ръководеното от Вас дружество относно доклада и проекта на решение, изготвени от 

работната група на Комисията. Заповядайте, имате думата. 

 

Йордан Йорданов – управител на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ 

ЕООД: 

Уважаеми г-н Председател, дами и господа служители на КЕВР. Принуден съм да 

изкажа пълното си несъгласие с решението на Комисията и съм длъжен да обясня защо, 

ако имате търпение, разбира се, в две-три минути да ме чуете.  

 

Иван Н. Иванов: 

Да, в този интервал от 5 минути ще Ви чуем. 

 

Йордан Йорданов – управител на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ 

ЕООД: 

Аз за трети път съм управител на ВиК. Когато дружеството потъне малко, ме викат. 

При последното ми идване на 01 април заварих на бюрото си първия работен ден един 

списък с 210 хил. задължения. Аз трябваше да решавам дали да правя инвестиции или да 

връщам дълговете, а дълговете са за доставка на материали, за ел. енергия, за горива. 

Нещо, което не беше плащано, задължение към КЕВР, задължение към Басейнова 

дирекция. Помъчихме се да направим добра организация на работата и за наше 

удоволствие първите две-три тримесечия сме на печалба. И тази печалба отива за 

погасяване на старите задължения. Не можем да не платим ел. енергията си, не можем да 

не платим резервните си части, примерно ... Елеком Елхово, а цената им стана от 40 на 82 

лв. брой. Като всичко останало. Възприехме този принцип да изчистим първо 

задълженията си, в т.ч. и към ВиК Монтана, като тях ги оставихме на последно място, 

макар че днес изключиха водата за част от Берковица, което лично аз смятам за един 

малък геноцид. Значи може да се разправят с ВиК, с община, с всички, но хората трябва да 

имат вода. Не мога да приема аз за нормални тези принципи на регулиране на цената, след 

като при предишния преглед и определената ни цена беше намалена на 89,5 ст. С тази 

цена ние сме на ръба да потънем финансово. Сега се повтаря същото. Цената на водата е 

увеличена с 4 ст., за което сме благодарни, но цената на канала е намалена с 2 ст. на 

кубик. Начинът, по който върви финансовото състояние на държавата, и цените, с които 

сме длъжни да се съобразяваме и да работим, няма да ни позволят и тази година да 

изпълним инвестиционната програма. По тази спирала всяка година надолу, цената за 

неизпълнение на един показател, за който за мен… аз такова абсолютизиране не го 

приемам. Значи ние ще стигнем до фалит. Ако това е целта да влезем в Асоциацията към 

ВиК Монтана, тогава това е правилният път, но хората няма да бъдат доволни – да плащат 

3 лв. цена, а ние предлагахме с нашия бизнес план 1,78 лв. с ДДС, цената на вода и канал. 

Не знам как да … Освен това, едно малко допълнение, не стига тази санкция в миналия 
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регулаторен период, ами КЕВР налага глоба от 20 хил. лв. на „Водоснабдяване и 

канализация Берковица“ ЕООД. На този етап трябва да Ви кажа, че аз не мисля за тази 

санкция, а мисля как да платя на адвоката хонорар от 1 300 лв. Не го приемаме това нещо. 

С тази цена, с тези условия, с които работим ние, ако позволите само половин минутка, 

един пример. Четири селища с един водопроводчик и половина по щат, 1 500 лв. общо 

брутна заплата, правим 3 до 4 аварии. Те са около 1000 – 1200 лв. Едното село Бистрилица 

се снабдява чрез помпена станция водата. 600 лв. ни е приходът. 1800 лв. ни е токът за 

месеца. С кои пари, господа, да правим инвестиции? Нямам друго. 

 

Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви. И така, колеги, чухме становището на г-н Йорданов. Въпреки че 

вероятно г-н Касчиев би могъл да вземе думата, но не зная дали да не изчакаме и 

общественото обсъждане и тогава да вземете общо. Или хайде да е сега, тъй като доста 

подробно и много критично беше изказването на г-н Йорданов. 

 Г-н Касчиев, заповядайте. 

 

Ивайло Касчиев – главен директор на главна дирекция „Водоснабдителни и 

канализационни услуги“: 

Благодаря. Обсъждането с ВиК дружеството за одобряването на бизнес плана за 

предишния регулаторен период се случи през август месец 2018 г., когато вече беше 

изяснено, че всички активи са общинска собственост, водещ е Общинският съвет, 

съответно се възлагаше договор с ВиК оператора. Тоест можеше да започне процедурата 

по разглеждане на бизнес плана. Аз си спомням това обсъждане, защото присъствах на 

него. На него присъстваше и кметът на община Берковица. И аз тогава изрично го попитах 

две неща. Първо, смята ли, че ще може да се справи общинско дружество, предвид 

нарастващите предизвикателства пред ВиК операторите, и второ, изрично го попитах 

защо в бизнес плана се залагат такива инвестиции. Сега, факт е, че за 2017 г. и за 2018 г. в 

бизнес плана са заложени нулеви инвестиции, но за останалите три години общата 

стойност на инвестиционната програма беше в размер на 632 хил. лв., които влизаха в 

цените на ВиК услугите на 100%. И кметът твърдо и убедено заяви, че тези инвестиции 

ще бъдат изпълнени. И ние тогава го предупредихме какво ще се случи, ако те не бъдат 

изпълнени. Че ще има корекция на цените впоследствие. Мисля, че точните му думи бяха, 

че до това нещо няма да се стигне. Е, очевидно е, че се стигна. Това е. Тези разходи са 

влезли в цената за инвестиции. Не са изпълнени инвестициите. Както на всички останали 

оператори, така и на Вас тази корекция се извършва. И наистина трябва ВиК операторите 

да си планират коректно своите бизнес планове, защото ние многократно тогава 

обърнахме внимание, че тези инвестиции ни се струват завишени. Да, ще се стигне до по-

голямо увеличение на цената на ВиК услугата, но впоследствие, ако не се изпълнят, ще 

има корекции. Така че правилата са така, за да се спазват. Благодаря. 

 

Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Касчиев. Колеги, ако от Вас няма изказване? Преди да закрия 

заседанието, първо, обръщам се към представителите на „Водоснабдяване и канализация 

Берковица“ ЕООД. Разполагате с 14 дни, в които писмено да депозирате Вашето 

становище, независимо че чухте изразеното становище от ръководителя на работната 

група. Освен това насрочвам закрито заседание, на което Комисия ще се излезе с решение 

относно заявлението на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД за одобряване 

на бизнес плана и за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и 

канализационни услуги на дружеството, за 30.12.2022 г. 

Останете на заседателната маса, защото веднага започваме шестото заседание. То е 

обществено обсъждане. 
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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 30.12.2022 г. за приемане на решение относно 

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

Берковица“ ЕООД 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. № 17-02-14#2/30.11.2022  г. до 

„Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД. 
 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     
     

 

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

 Д. Кочков 

 

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

 П. Трендафилова 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

РОСИЦА ТОТКОВА 
 

 

 

 

Протоколирал: 

 А. Фикова - главен експерт 


