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П Р О Т О К О Л 
 

№ 144 
 

София, 05.07.2017 година 
 

Днес, 05.07.2017 г. от 11:05 ч. се проведе открито заседание на Комисията за 

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

канализация“, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.  
 

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Ремзи Осман и Димитър 

Кочков, и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас). 

 

На заседанието присъстваха И. Касчиев – главен директор на главна дирекция 

ВКУ и експерти на КЕВР. 

Заседанието се отразяваше от представители на средствата за масова информация.  

 

Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са 

налице правни пречки за провеждането му.  

 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе е уведомено за провеждане на 

заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-29-8/29.06.2017 г. и изпраща свой 

представител.  

На заседанието се яви: 

 г-н Сава Савов – управител. 

 

На откритото заседание бяха разгледани доклад и проект на решение относно 

заявление с вх. № В-17-29-8 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на 

дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе като ВиК оператор за 

периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с  вх. № В-17-29-8 от 

28.09.2016 г., с вх. № В-17-29-8  от 15.12.2016 г. и с вх. № В-17-29-8 от 18.05.2017 г., и 

заявление с вх. № В-17-29-9 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на 

ВиК услуги, изменено със заявления  с вх. № В -17-29-8 от 28.09.2016 г., с вх. № В -17-29-

9 от 15.12.2016 г. и с вх. № В-17-29-6 от 18.05.2017 г.  

Докладът и проектът на решение, изготвени от работна група в състав: Ивайло 

Касчиев, Елена Маринова, Хриси Йорданова, Румяна Костова, Лолита Косева, Ани 

Гюрова, Христина Ангелова, Силвия Маринова, Ралица Агопян, Йовка Велчева, Надежда 

Иванова, Ненко Ненков и Силвия Иванова, са приети с решение на КЕВР на закрито 

заседание по т.4 от протокол № 135/29.05.2017 г. и публикувани на интернет страницата 

на Комисията. 
  

Председателят запита представителя на „Водоснабдяване и канализация” ООД, 

гр. Русе запознат ли е с документите и има ли забележки по тях. 
 

Сава Савов: 

По отношение на доклада… по принцип сме съгласни с проекта на решение и 

доклада, който оценява бизнес плана ни. Имаме може би две желания, които не бяха 

изпълнени и не бяха всети под внимание. Едното, бихме желали по-бързо да бъде 

придвижена тази процедура, тъй като от началото на годината имаме доста разходи, върху 

които ние не можем да влияем, като минималната работна заплата, която беше изменена. 
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Бяхме длъжни да спазваме колективен трудов договор и да направим тези разходи. 

Разбираме Комисията, че физическата възможност за обработка на толкова много бизнес 

планове е ограничена. Второто ни желание би било да имаме малко по-голямо увеличение 

на ФРЗ, тъй като всеобщо известно е, че доходите в страната не са на необходимото ниво. 

Ние трябва да се съобразяваме с това обстоятелство. Трябва да бъдем актуални по 

отношение на доходите на работещите във фирма ВиК. Да не говоря, че напоследък все 

по-трудно намираме кадри за нивата на заплащане, които са в нашата система, да приемат 

предизвикателството да работят такава отговорна работа, каквато е предоставяне услугата 

ВиК. Мога да уверя Комисията, че ангажиментите, които са заложени в бизнес плана, 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе ще направи всичко възможно да ги 

изпълни така, както са заложени, и дано да подобрят работата и качеството на услугата в 

гр. Русе.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря, г-н Савов. Работната група, имате ли коментар по повод изказването 

на г-н Савов? Няма. Вие знаете, че имате двуседмичен срок, в който можете да 

предоставите становище по проекта на решение. Колеги, Вие имате ли въпроси към 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе?  

 

Р. Осман – член на КЕВР: 

Въпросът, който се повдигна от Русе, за заплатите. Той се повдига от всички ВиК 

дружества. Извън нашето ведомство, повдига се и от други ведомства. Ако погледнем 

НСИ за отделните области, за отделните браншове как се движат, т.е. базата трябва да 

погледнем оттам. От една страна всеки има желание, и Комисията има желание тези 

специалисти да получат високи заплати, но от друга страна това се отразява, много добре 

го знаете като управител, на цената. От друга страна пък Народното събрание задава 

въпроса, казва: „Защо увеличавате цената?“. Трябва да се намери този баланс. Аз мисля, 

че работната група този баланс успяват да намират. Вие сте във Вашето право да искате, 

но до този момент този баланс е намерен. Да не бъдат ощетени, да има стимул за добри 

специалисти във ВиК сектора. Така е и в медицинския сектор, в медицинската област. 

Завършват лекарите, но за съжаление масово напускат страната. Качеството във ВиК 

услугите пада, знам го. Аз съм имал възможност в други ведомства да наблюдавам ВиК 

сектора в продължение на две десетилетия. Не знам колко може да се направи във връзка 

с вдигането на работните заплати. Трябва да сме реалисти. Аз съм много откровен и на 

различни работни групи съм казвал. Тези, които са от двете страни... от едната страна се 

иска увеличаване на работната заплата, от другата страна пък има голямо мнозинство, 

което не дава и дума да се продума и 1 ст. да се вдигне цената на водата. Имам предвид 

политици, общини, съветници и т.н. Този баланс трябва да се намери включително и от 

тях. Заедно с Ваше участие. В наше лице трябва да видите едно ведомство, което иска да 

Ви съдейства, не само да Ви одобрява бизнес плана. Аз съм убеден, че Вие така го 

виждате. Убеден съм, че работните групи се стараят да направят това. Това е, което исках 

да споделя като мнение. Не се разминаваме с Вашите искания. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Чухте коментара на г-н Осман. Г-н Савов, има процедура, по която ние не можем 

да проведем финалното заседание в по-кратък срок, той като трябва да има двуседмичен 

срок след провеждането на откритото заседание и общественото обсъждане за 

представяне на становища. Ако на 26 юли проведем заседание, това означава, че от 01 

август Вие ще може да работите с новите цени, които ще бъдат част от решението на 

Комисията. 
 

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,  
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Р Е Ш И : 

 

Насрочва закрито заседание на 26.07.2017 г. за вземане на решение относно 

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

ООД, гр. Русе като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и утвърждаване и одобряване 

на цени на ВиК услуги. 

 

 

 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № В-17-29-8/29.06.2017 г. 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

 

.................................................                  ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 (Р. Осман) 

 

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

 (Д. Кочков) 

           Р. ТОТКОВА 

 

 

 

 
Протоколирал:  

 

Антоанета Фикова 


