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ПРОТОКОЛ
№ 64
София, 07.04.2016 година
Днес, 07.04.2016 г. от 09:35 ч. се проведе закрито 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 Светла Тодорова, Валентин
Петков и Димитър Кочков, и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
Д. Кочков не участва в гласуването по т.3 от дневния ред.
На заседанието присъстваха Р. Костова – за началник на отдел "Цени и бизнес
планове - водоснабдителни и канализационни услуги" и експерти на КЕВР.
Установено бе, че няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад В-Дк-76/01.04.2016 и проект на решение относно: внесено заявление с
вх.№ В-17-44-2/31.03.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и
канализационните услуги на „Софийска вода“ АД.
Работна група: Ивайло Касчиев, Хриси Йорданова,
Румяна Костова, Лолита Косева, Силвия Маринова
2. Доклад В-Дк-75/30.03.2016 и проект на решение относно: внесено заявление с
вх. № В-17-07-9/05.11.2015 г., коригирано и изменено с вх.№ В-17-07-3/23.02.2016 г. за
утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на
„Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, гр. Пещера.
Работна група: Ивайло Касчиев, Румяна Костова, Лолита Косева
3. Доклад В-Дк-77/01.04.2016 и проект на решение относно: внесено заявление с
вх.№ В-17-23-3/08.02.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и
канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен.
Работна група: Ивайло Касчиев, Хриси Йорданова, Силвия Маринова
По т.1. Комисията разглеждане доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-442/31.03.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги
на „Софийска вода“ АД.
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

С решение № Ц-21/29.06.2012 г. на Комисията, считано от 01.07.2012 г. на
„Софийска вода” АД, гр. София са утвърдени цени и ценообразуващи елементи за
четвърти ценови период от петгодишния регулаторен период, образувани по метода
„горна граница на цени”.
„Софийска вода“ АД е внесло в Комисията за енергийно и водно регулиране
заявлениe за утвърждаване / изменение на цените на водоснабдителните и
канализационните услуги с вх. № В-17-44-2/31.03.2016 г., с което се предлагат за
утвърждаване следните цени на ВиК услуги за ВС „София“:

Цени на ВиК услуги

Действащи цени,
утвърдени с Решение
№

Предложени от
Софийска вода със
заявление с вх. №
В-17-44-2/

лв./куб.м без ДДС
Доставяне на вода от ВС София
Отвеждане битови и приравнени към тях
степен на замърсяване 1
Отвеждане
степен на замърсяване 2
промишлени
степен на замърсяване 3
Пречистване битови и приравнени към тях
степен на замърсяване 1
Пречистване
степен на замърсяване 2
промишлени
степен на замърсяване 3
Комплексни цени - битови и приравнени към тях

Ц-21/29.06.2012 г.
0,99
0,20
0,31
0,39
0,46
0,28
0,43
0,55
0,65
1,47

31.03.2016 г.
1,20
0,26
0,41
0,52
0,62
0,30
0,47
0,61
0,71
1,76

Изменение
(%)

21,21%
30,00%
32,26%
33,33%
34,78%
7,14%
9,30%
10,91%
9,23%
19,73%

От прегледа на внесеното заявление и приложените към него документи беше
установено, че с приложените копия на обяви във вестниците „Монитор“ и „Стандарт“ от
29.01.2016 г., ВиК операторът е изпълнил изискването на чл. 18 от Наредбата за
регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ) за
предварително оповестяване в средствата за масово осведомяване на предложението си за
изменение на утвърдените с Решение № Ц-21/29.06.2012 г. действащите цени на ВиК
услуги в едномесечен срок преди подаването на заявление в Комисията.

1. Предложени от ВиК оператора разходи и ценообразуващи елементи
във внесеното заявление за цени на ВиК услуги
Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги са образувани, съгласно
Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги
(Наредбата) и Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и
канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени“,
приети с решение по т. 5 от Протокол № 17/31.01.2011 г. на Комисията (Указанията).
1.1. Дълготрайни активи
Призната стойност на дълготрайните активи е образувана на база отчетните
стойности на дълготрайните активи за 2014 г., както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите – 293 024 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води – 99 022 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води – 45 309 хил. лв.
Признатата отчетна стойност и натрупаната амортизация на дълготрайните активи,
свързани с регулираната дейност за ВС „София“ е изчислена от ВиК оператора с
отчетната стойност на признатите активи към края на 2014 г. в съответствие с ЕССО, като
допълнително е намалена с отчетните стойности и натрупаната амортизация на активи
(обекти с дължина 2-10 м) изградени по силата на Договор за спогодба между “Софийска
вода” АД и Столична Община от м. януари 2009 г. във връзка с подписаното на 9 юли
2008 г. Допълнително споразумение към Второ Допълнително Споразумение за услугата
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доставяне на вода на потребителите и услугата отвеждане на отпадъчните води.
1.2. Среден размер на инвестициите
Средният размер на инвестициите включени в регулаторната база на активите
(РБА) е определен съгласно графика на заприхождаване на активите за всяка година по
конкретни инвестиционни проекти за 2015 - 2016 г., а именно:
за услугата доставяне на вода на потребителите – 29 508 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води – 10 402 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води - 4 212 хил. лв.
1.3. Необходим оборотен капитал
Необходимият оборотен капитал е определен на база нетен цикъл на оборотния
капитал от 75 дни и 5 бр. цикли в годината, съгласно Решение на Комисията № Ц21/29.06.2012 г., както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите – 9 985 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води - 735 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води – 3 114 хил. лв.
1.4. Регулаторна база на активите (РБА)
Предложената регулаторната база на активите за ВС „София” е образувана на база
отчетните стойности на дълготрайните активи и съответните натрупани амортизации за
2014 г. в съответствие с ЕССО, както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите - 238 978 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води –
94 090 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води 37 115 хил. лв.
1.5. Възвръщаемост от ВС „Бели Искър“
При определянето на възвръщаемостта на активите на ВС „София“ за услугата
доставяне на вода на потребителите е включена възвръщаемост на активите на ВС „Бели
Искър“, изчислена пропорционално на дела на количествата за доставяне на вода от ВС
„Бели Искър“ към ВС „София“ - 503 хил. лв.
1.6. Норма на възвръщаемост на капитала
Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е равна на
утвърдената с Решение № Ц-21/29.06.2012 г. на Комисията, а именно 14,62%, определена
при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 17,00% при
данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 7,75%.
1.7. Количества вода
Годишните количества за ВС София са прогнозирани на база отчетените
количества фактурирана вода за 2014 г.
В тази връзка, предложеното изменение на прогнозните количествата спрямо
утвърдените, е както следва:
Количества за услугата доставяне на вода на потребителите
- Количества вода на входа на ВС – от 205 922 хил. м3 на 162 426 хил. м3
- Количества вода за доставяне на потребителите – от 84 792 хил. м3 на 78 580 хил. м3
- Загуби на вода – от 58,82% на 51,62%
Количества за отвеждане на отпадъчните води – от 77 802 хил. м3 на 72 113 хил. м3,
разпределени както следва:
- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. от 61 466 хил. м3 на 66 141
хил. м3
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- промишлени и други стопански потребители:
- степен на замърсяване 1
от 15 107 хил. м3 на
- степен на замърсяване 2
от 1 025 хил. м3 на
- степен на замърсяване 3
от 204 хил. м3
на

4 988 хил. м3
798 хил. м3
185 хил. м3

Количества за пречистване на отпадъчните води – от 75 348 хил. м3 на 69 484 хил. м3,
разпределени както следва:
- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. от 59 582 хил. м3 на 63 677
хил. м3
- промишлени и други стопански потребители:
- степен на замърсяване 1
от 14 558 хил. м3 на
4 830 хил. м3
3
- степен на замърсяване 2
от 1 025 хил. м на
798 хил. м3
- степен на замърсяване 3
от
183 хил. м3 на
179 хил. м3
1.8. Годишни разходи
Предложените от ВиК оператора прогнозни разходи и ценообразуващи елементи са
определени на база утвърдените разходи в действащите цени на ВиК услуги с решение №
Ц-21/29.06.2012 г. на Комисията.
При прогнозиране на разходите за следващия ценови период ВиК оператора е
приложил следния подход:
С цел съответствие с Указанията за бизнес план 2016 г. ВиК оператора е
прогнозирал условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации), като
отчетените разходи за 2014 г. са увеличени с обща инфлация от 1,2% (съгласно прогнозни
данни за средногодишна инфлация (ХИПЦ) (%) за периода 2015 г. (0,1%) и 2016 г. (1,1%),
заложени в Решение №24/16.01.2015 г. на Министерски съвет за одобряване на промени в
актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г., одобрена с
решение №791 на МС от 2014 г.
В представената обосновка от „Софийска вода“ АД е посочено, че променливите
разходи са прогнозирани въз основа на количествено-стойностни сметки, специфичен
разход и товари, като са отчетени актуалните цени по договорите за доставка и
съответната срочност на договорите в съответствие със заложената обосновка на бизнес
план 2016 г.
1.8.1. За услугата доставяне на вода на потребителите
Предложените общи разходи за услугата в размер на 58 963 хил. лв. са със 141 хил.
лв. по-високи спрямо утвърдените с решение № Ц-21/29.06.2012 г. на Комисията (58 822
хил. лв.).
Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е както
следва:
Разходите за материали от утвърдени 2 632 хил. лв. са намалени на 2 436 хил. лв.,
в т.ч.:
разходите за обеззаразяване от 393 хил. лв. са намалени на 318 хил. лв. и са
прогнозирани на база отчетени разходи за 2015 г., коригирани на база специфичен разход
за лв./куб. м с приложен инфлационен индекс от 1,10% и прогнозни количества вода на
вход ПСПВ за 2016 г.;
разходите за коагуланти от 164 хил. лв. са увеличени със 167 хил. лв. на 331 хил.
лв., на база отчетни данни през 2015 г. (до месец септември вкл.) относно разход за
коагуланти, преизчислен по прогнозни количества на вход ПСПВ за 2015 г. и 2016 г.
разходите за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси) от 91 хил. лв. са
увеличени на 93 хил. лв., прогнозирани на база отчетни данни през 2015 г. (до месец
септември вкл.);
разходите за електроенергия за технологични нужди от 1 135 хил. лв. са намалени
на 835 хил. лв., изчислени съгласно представени отчетни и разчетни данни за годишната
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консумация за 2015 г. в количествено и стойностно изражение, обосновани и посочени в
допълнения бизнес план за 2016 г.
Всички останали разходи за материали, в т.ч. горива и смазочни материали,
работно облекло, канцеларски материали и други разходи са прогнозирани на база
утвърдени разходи, коригирани с инфлационен индекс.
Разходите за външни услуги от утвърдени 19 945 хил. лв. са намалени на 18 882
хил. лв., в т.ч.:
разходите за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик в размер на 1
265 хил. лв., са равни на утвърдените;
разходите за доставяне на вода на входа на ВС от ВС „Бели Искър” в размер на
2 592 хил. лв. са равни на утвърдените;
разходите за такса регулиране от 288 хил. лв. са намалени на 271 хил. лв.,
преизчислени на база прогнозни фактурирани водни количества за 2016 г.;
разходите за такса водовземане от 3 434 хил. лв. са намалени на 2 238 хил. лв.,
изчислени с количествата на вход ВС за 2016 г. (111 897 хил. м3, без количествата на вход
за ВС „Бели Искър” и ВС „Божурище”) и такса водоползване 0,02 лв./м3;
разходите за такса заустване от 11 хил. лв. са увеличени на 13 хил. лв., изчислени
с прогнозни количества за 2016 г. в размер на 2 592 хил. м3 и такса заустване 0,005 лв./м3.
Всички останали разходи за външни услуги са изчислени на база утвърдени разходи,
коригирани с инфлационен индекс.
Разходите за амортизации от утвърдени 9 734 хил. лв. са увеличени на 10 824 хил.
лв., в т.ч.:
разходите за амортизации – от 8 813 хил. лв. са увеличени на 9 771 хил. лв., равни
на отчетните за 2014 г. в съответствие с ЕССО.
разходите за амортизации от инвестиции – от 921 хил. лв. са увеличени на 1 053
хил. лв., изчислени за активите по графика за завеждането им за всяка година, по
конкретни инвестиционни проекти с норми за полезен живот на активите съгласно ЕССО.
Разходите за възнаграждения от утвърдени 7 747 хил. лв. са увеличени на 7 840
хил. лв., коригирани с инфлационен индекс.
Разходите за осигуровки от утвърдени 3 250 хил. лв. са увеличени на 3 289 хил.
лв., коригирани с инфлационен индекс.
Други разходи – от утвърдени 3 968 хил. лв. са увеличени на 4 008 хил. лв.,
коригирани с инфлационен индекс. Включени са утвърдените разходите за съфинансиране
на проект „Интегриран проект за водния сектор за град София“, в размер на 631 хил. лв.,
които не са коригирани с инфлация.
Разходи за текущ ремонт - от 11 546 хил. лв. са увеличени на 11 685 хил. лв.,
коригирани с инфлационен индекс.
1.8.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води
Предложените общи разходи в размер на 6 107 хил. лв. са с 365 хил. лв. повече от
утвърдените в цената на услугата (5 742 хил. лв.)
Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е,
както следва:
Разходите за материали от 100 хил. лв. са увеличени на 109 хил. лв., от които:
разходите за електроенергия за технологични нужди от 51 хил. лв. са увеличени с
9 хил. лв. на 60 хил. лв., изчислени съгласно представени отчетни и разчетни данни за
годишната консумация за 2015 г. в количествено и стойностно изражение, обосновани и
посочени в допълнения бизнес план за 2016 г. като консумацията на електрическа енергия
ниско напрежение се запазва непроменена за 2016 г.
Към отчетеното количество електрическа енергия са добавени допълнителни
количества енергия на годишна база за КПС „Бенковски”, която до момента е отчитана в
услугата пречистване на отпадъчните води.
Всички останали разходи за материали (горива и смазочни материали, работно
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облекло, канцеларски материали и други разходи) са прогнозирани на база утвърдени
разходи, коригирани с инфлационен индекс.
Разходите за външни услуги от утвърдени 812 хил. лв. са намалени на 792 хил.
лв., в т.ч.:
разходите за такса регулиране от утвърдени 52 хил. лв. са намалени на 23 хил. лв.
Всички останали разходи за външни услуги са изчислени на база утвърдени разходи,
коригирани с инфлационен индекс.
Разходите за амортизации от утвърдени 2 221 хил. лв. са увеличени на 2 518 хил.
лв., в т.ч.:
разходите за амортизации – от 1 653 хил. лв. са увеличени на 2 335 хил. лв., равни
на отчетените за 2014 г. съгласно ЕССО.
разходите за амортизации от инвестиции – от 568 хил. лв. са намалени на 227
хил. лв., изчислени за активите по графика за завеждането им за всяка година, по
конкретни инвестиционни проекти с норми за полезен живот на активите съгласно ЕССО;
Разходите за възнаграждения от утвърдени 323 хил. лв. са увеличени на 328 хил.
лв., коригирани с инфлационен индекс;
Разходите за осигуровки от утвърдени 135 хил. лв. са увеличени на 137 хил. лв.,
коригирани с инфлационен индекс;
Други разходи – от утвърдени 116 хил. лв. са увеличени на 118 хил. лв.;
Разходи за текущ ремонт - от 2 037 хил. лв. са увеличени на 2 060 хил. лв.,
коригирани с инфлационен индекс.
1.8.3. За услугата пречистване на отпадъчни води
Предложените общи разходи в размер на 16 736 хил. лв. са с 845 хил. лв. по- ниски
от утвърдените в цената на услугата (18 530 хил. лв.)
Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е,
както следва:
Разходите за материали – от утвърдени 7 394 хил. лв. са намалени на 6 168 хил.
лв., в т.ч.:
разходите за коагуланти от 940 хил. лв. са увеличени на 1 255 хил. лв., като
разходът за коагулант (железен трихлорид) е прогнозиран съгласно обосновката в
допълнения бизнес план за 2016 г. и е изчислен на база средното вложено количество
коагулант спрямо прогнозното количество вода на вход ПСОВ Кубратово за 2016 г. при
действаща от м. септември 2015 г. нова доставна цена ( 3 772 393 кг x 0,333 лв./кг =
1 255 037 лв.);
разходите за флокуланти са в размер на 557 хил. лв. и са намаление спрямо
утвърдените 794 хил. лв. Разходите за флокуланти са определени съгласно обосновката в
допълнения бизнес план за 2016 г. и са изчислени на база средното вложено количество
флокулант спрямо прогнозното количество вода на вход ПСОВ Кубратово за 2016 г. при
действаща от м. октомври 2015 г. нова доставна цена ( 147 301 кг x 3,78 лв./кг = 556 798
лв.);
разходите за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси) от 99 хил. лв. са
увеличени на 103 хил. лв., прогнозирани на база отчетни данни през 2015 г. (до месец
септември вкл..). разходите за електроенергия за технологични нужди от 2 850 хил. лв. са
намалени на 1 510 хил. лв., изчислени съгласно представени отчетни и разчетни данни за
годишната консумация за 2015 г. в количествено и стойностно изражение, обосновани и
посочени в допълнения бизнес план за 2016 г. Приложена е допълнителна справка
относно разходите за електрическа енергия високо напрежение и произведената и
използвана за регулирана дейност електрическа енергия от ко-генераторната система за
услугата пречистване на отпадъчните води.
Всички останали разходи за материали, в т.ч. горива и смазочни материали,
работно облекло, канцеларски материали и други разходи са прогнозирани на база
утвърдени разходи, коригирани с инфлационен индекс.
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Разходите за външни услуги – от утвърдени 3 875 хил. лв. са намалени на
3 562 хил. лв., в т. ч.:
разходите за такса регулиране са равни на утвърдените в размер на 86 хил. лв.;
разходите за такса заустване от 740 хил. лв. са намалени на 390 хил. лв.,
изчислени на база количеството фактурирана вода съгласно бизнес план за 2016 г. в
размер на 78 088 хил.м3 и такса заустване 0,005 лв./куб.м;
Всички останали разходи за външни услуги са изчислени на база утвърдени разходи,
коригирани с инфлационен индекс.
Разходите за амортизации от утвърдени 2 036 хил. лв. са намалени на 1 721 хил.
лв., в т.ч.:
разходите за амортизации – от 1 880 хил. лв. са намалени на 1 511 хил. лв., равни
на отчетените за 2014 г. в съответствие с ЕССО;
разходите за амортизации от инвестиции – от 156 хил. лв. са увеличени на 210
хил. лв., изчислени за активите по графика за завеждането им за всяка година, по
конкретни инвестиционни проекти с норми за полезен живот на активите съгласно ЕССО.
Разходите за възнаграждения – от утвърдени 2 563 хил. лв. са увеличени на 2 594
хил. лв., коригирани с инфлационен индекс.
Разходите за осигуровки – от утвърдени 1 084 хил. лв. са увеличени на 1 097 хил.
лв., коригирани с инфлационен индекс, в т.ч.:
социалните осигуровки – от 575 хил. лв. са увеличени на 582 хил. лв.;
социалните разходи – от 509 хил. лв. са увеличени на 515 хил. лв.
Други разходи – от утвърдени 421 хил. лв. са увеличени на 423 хил. лв.,
коригирани с инфлационен индекс.
Разходи за текущ ремонт - от 1 157 хил. лв. са увеличени на 1 171 хил. лв.,
коригирани с инфлационен индекс.

2. Констатации и правна рамка
Въз основа на извършения анализ на внесеното заявление за цени са направени
следните констатации:
1. С решение № БП-008/09.10.2008 г. Комисията е одобрила бизнес план на
„Софийска вода“ АД за периода 2009 - 2013 г.
2. С решение № Ц – 078 от 22.12.2008 г., Комисията е приела прилагането на метод на
регулиране чрез стимули “горна граница на цени” за „Софийска вода” АД и е определила
регулаторен период от пет години, считано от 01.01.2009 г.,
3. С решения № Ц-62/23.12.2009 г., № Ц-04/31.01.2011 г. и № Ц-21/29.06.2012 г.,
Комисията е утвърдила на ВиК оператора цени на ВиК услуги съответно за втори, трети и
четвърти ценови период от регулаторния период.
4. Правната рамка на метода на регулиране чрез стимули “горна граница на цени” на
цените на ВиК услуги се съдържа в ЗРВКУ, в НРЦВКУ и в Указанията. НРЦВКУ
определя правилата за образуване на цените и тяхното изменение, както и редът за
внасянето на заявленията за утвърждаване и изменение на цените.
5. Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2, б „а” от НРЦВКУ при прилагане на метода „горна
граница на цени” Комисията утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от
определения регулаторен период и ги изменя в края на всяка година от регулаторния
период с инфлационен индекс, коригиран с коефициент за подобряване на ефективността
на ВиК оператора.
6. Съгласно т. 51 от Указанията, годишни корекции на цените се извършват на
основата на ценовия изчислителен модел за утвърдените цени на водоснабдителните и
канализационните услуги за предходния ценови период от регулаторния период.
7. С решение № БП-2/08.04.2014 г. на Комисията, внесеният, с вх. № В-17-4413/04.03.2014 г., бизнес план за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г., е върнат за
преработване с 68 задължителни указания.
8. С решение № БП-8/03.07.2014 г. на Комисията е констатирано, че внесеният, с вх.
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№ В-17-44-13/05.06.2014 г., преработен бизнес план отново не отговаря на указанията на
решение № БП-2/08.04.2014 г., и е върнат за преработване с 42 задължителни указания.
9. С вх. № В-17-44-13/31.07.2014 г. „Софийска вода“ АД е внесло преработен
ревизиран бизнес план за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г., който е одобрен
от Комисията с решение № БП-57/06.08.2015 г.
10. С вх. № В-17-44-24/02.11.2015 г „Софийска вода“ АД е внесло допълнен бизнес
план за развитие на дейността за 2016 г., предложен от работната група за одобрение от
Комисията с доклад, вх. № В-Дк-183/17.12.2015 г. Същият е върнат за преработване с
решение на Комисията № БП–76 от 22.12.2015 г.
11. С вх. № В-17-44-1/08.01.2016 „Софийска вода“ АД е внесло преработен бизнес
план за развитие на дейността за 2016 г., одобрен от Комисията с решение № БП 28/12.02.2016г.
12. Съгласно чл.14 ал.1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и икономическата
част на бизнес плановете е условие за одобряването им в частта за цените.
13. С писмо, вх.№ В-07-00-37/15.04.2014 г., Столична община изпрати на Комисията
Решение № 176/27.03.2014 г. на Столичен общински съвет (СОС) за приемане на
становище по проекта на бизнес плана на „Софийска вода“ АД за периода 2009-2013 г.,
удължен до 31.12.2015 г., с приложено становище. Съгласно т.2 от решението: ценовото
предложение на „Софийска вода“ АД не е добре обосновано, поради което не може да се
подкрепи.
14. С писмо, вх.№ В-07-00-59/12.12.2015 г. Столична община информира Комисията,
че е възложен анализ на бизнес плана на дружеството за 2016 г., и след приемане на
становище от Столичен общински съвет, същото ще бъде изпратено своевременно на
Комисията. До момента такова становище не е депозирано в деловодната система на
Комисията.
15. Съгласно чл. 25, ал. 2 на Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за
формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услуги (обн.
ДВ. бр.32 от 2006г.), общините изпращат до ВиК операторите становищата си по техните
бизнес планове в 30-дневен срок от получаване им. При неспазване на този срок се счита,
че бизнес планът е приет.

3. Предложение на работната група за разходи и ценообразуващи
елементи
След извършения преглед на заявлението за цени на ВиК услуги на „Софийска
вода“ АД, работната група предлага разходите и ценообразуващите елементи на внесените
за утвърждаване цени на ВиК услуги за ВС „София“ и ВС „Бели Искър“ да се приведат в
съответствие с изискванията на Глава четвърта от Указанията.
4.1. Дълготрайни активи
Регулаторната база на активите е определена с отчетната стойност и натрупаната
амортизация на дълготрайните активи за 2014 г. в съответствие с ЕССО, след което е
намалена с отчетните стойности на придобити дълготрайни активи и съответстващите им
натрупани амортизации, които не се признават, а именно:
- за услугата доставяне на вода на потребителите - по проект WS15 в размер на 7
095 хил. лв. и съответната натрупана амортизация 434 хил. лв., съгласно изискванията на
т. 45.2 от Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за
удължаване на настоящия регулаторен период на одобрените бизнес планове за
развитието на дейността на ВиК операторите до 31.12.2015 г., приети с Протоколно
решение No:199/12.12.2013 г. (Указанията), и съгласно решение № БП-57/06.08.2014 г. на
Комисията;
- за услугата отвеждане на отпадъчните води - по проект СМ05 в размер на 836 хил.
лв. и съответната натрупана амортизация 43 хил. лв., съгласно изискванията на т. 45.2 от
Указанията и указанията по т.16 от решение № БП-8/03.07.2014 г. на Комисията; за
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видеозаснемане по проект S02 в размер на 1 425 хил. лв. и съответната натрупана
амортизация 285 хил. лв., съгласно решение № БП-57/06.08.2014 г. на Комисията;
- за услугата пречистване на отпадъчните води - отчетени активи в размер на 188
хил. лв., отнасящи се за ко-генератор за производство на електрическа енергия, изграден
на пречиствателната станция „Кубратово”, съгласно констативен протокол № 3 -14 от
21.11.2011 г. на комисията и решение № БП-57/06.08.2014 г. на Комисията;
Активите, изградени по силата на Договор за спогодба между “Софийска вода” АД
и Столична Община от м. януари 2009 г. придобити за сметка на финансирания
(безвъзмездно):
за услугата доставяне на вода на потребителите с отчетна стойност 187 хил. лв. за
реконструкция на водопровод с. Яна и уличен водопровод ул. Минзухар, ул. Павел Красов
с отчетна стойност 233 хил. лв. и съответната натрупана амортизация 17 хил. лв.;
за услугата отвеждане на отпадъчните води за отливен колектор с. Яна с отчетната
стойност 644 хил. лв. и уличен канал ул. Минзухар, ул. Павел Красов с отчетна стойност
851 хил. лв. и съответната натрупана амортизация 30 хил. лв.;
В тази връзка, призната стойност на дълготрайните активи е коригирана на база
отчетни данни за 2014 г., както следва:
- за услугата доставяне на вода на потребителите - 285 930 хил. лв.
- за услугата отвеждане на отпадъчните води 96 760 хил. лв.
- за услугата пречистване на отпадъчните води - 45 122 хил. лв.
4.2. Среден размер на инвестиции
Средният размер на инвестициите включени в РБА, финансирани със собствени
средства от дружеството е определен в съответствие с инвестиционната програма за 2015 2016 г. от одобрения бизнес план за 2016 г. с решение № БП - 28/12.02.2016 г., а именно:
за услугата доставяне на вода на потребителите – 29 508 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води –
10 402 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води –
4 212 хил. лв.
4.3. Необходим оборотен капитал
Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл
75 дни, както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите – 8 717 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води –
725 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води –
2 746 хил. лв.
4.4. Регулаторна база на активите
за услугата доставяне на вода на потребителите – 231 049 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води –
92 177 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води –
36 558 хил. лв.
4.5. Възвръщаемост от ВС „Бели Искър“
Предложената от ВиК оператора възвръщаемост на активите за услугата доставяне
на вода на потребителите от ВС „Бели Искър“ за ВС „София“, изчислена пропорционално
на дела на количествата за доставяне на вода от ВС „Бели Искър“ към ВС „София“, в
размер на 503 хил. лв. не се признава, а се приема общо възвръщаемост на ВС „Бели
Искър“ в размер на 320 хил. лв., изчислена по реда на Глава четвърта от Указанията, а
именно:
- възвръщаемост за включване към ВС „София“ – 262 хил. лв.
- възвръщаемост за друг ВиК оператор
– 58 хил. лв.
4.6. Норма на възвръщаемост на капитала
Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 14,62%,
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определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане
17,00% с данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал
7,75%, равна на утвърдената с решение Ц-21/29.06.2012 г. на Комисията.
4.7. Количествата вода
Предложените количества за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на
отпадъчни вода не се приемат. В решения № БП-57/06.08.2015 г., с което бе одобрен
допълнения бизнес план за 2014-2015 г., и № БП - 28/12.02.2016 г. за допълнения бизнес
план за 2016 г., както и в решенията за връщане на тези бизнес планове (решения № БП2/08.04.2014 г. и №БП-8/03.07.2014 г. за периода 2014-2015 г., и № БП–76 от 22.12.2015 г.
за периода 2016 г.) са посочени редица факти и обстоятелства, съгласно които отчетеното
от Дружеството намаление на фактурираните количества доставена питейна вода от 2012
г. до момента не е обосновано, и не може да бъде обяснено с външни фактори.
С оглед на двукратното удължаване на регулаторния период и отчитайки факта, че
действащите цени на „Софийска вода“ АД, утвърдени с решение № Ц- 21/29.06.2012 г. на
комисията, са образувани с отчетни количества за 2011 г., работната група предлага в
съответствие с т. 38 и т. 41 от Указанията, количествата в новия ценови модел на
дружеството да бъдат коригирани на базата на средногодишни количества, изчислени въз
основа на отчетни данни от началото на регулаторния период 2009 - 2014 г., както следва:
ВС "София", количества хил.м3

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Средногодишно

Доставена вода на потребителите

85 703

84 718

84 792

83 989

80 433

78 580

83 036

61 011

61 124

61 492

65 572

67 181

66 141

63 753

Отвеждане
на
отпадъчни
води

Пречистване
на
отпадъчни
води

Битови и приравнените към тях
обществени, търговски и др.
степен на замърсеност 1

16 181

14 998

15 101

10 188

5 382

4 988

11 140

степен на замърсеност 2

773

951

1 025

806

715

798

845

степен на замърсеност 3
Битови и приравнените към тях
обществени, търговски и др.
степен на замърсеност 1

405

260

184

216

141

185

232

59 630

59 630

59 609

63 706

64 908

63 677

61 860

15 707

14 554

14 532

9 860

5 274

4 830

10 793

степен на замърсеност 2

774

951

1 025

806

715

798

845

степен на замърсеност 3

405

260

182

212

137

179

229

В тази връзка работната група предлага следните количества за ВиК услуги:
за услугата доставяне на вода на потребителите – от 84 792 хил. м3 на 83 036 хил. м3
за услугата отвеждане на отпадъчните води - от 77 802 хил.м3 на 75 969 хил. м3,
разпределени, както следва:
- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. от 61 466 хил.м 3 на 63 753
хил.м3
промишлени и други стопански потребители:
- степен на замърсеност 1 - от 15 107 хил.м3 на 11 140 хил.м3
- степен на замърсеност 2 – от 1 025 хил.м3 на
845 хил.м3
3
- степен на замърсеност 3 - от 204 хил.м на
232 хил.м3
За услугата пречистване на отпадъчните води – от 75 348 хил.м3 на 73 727 хил. м3
разпределени, както следва:
- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. - от 59 582 хил.м3 на 61 860
хил. м3
- промишлени и други стопански потребители:
- степен на замърсеност 1 - от 14 558 хил.м3 на 10 793 хил. м3
- степен на замърсеност 2 - от 1 025 хил.м3 на 845 хил. м3
- степен на замърсеност 3 - от
183 хил.м3 на 229 хил. м3
По отношение на фактурираните количества отведени и пречистени отпадъчни води
следва да се имат в предвид констатациите в протокол №1/30.09.2013 г. от проверката на
„Софийска вода“ АД, стр.6 и стр.125, съгласно които има преразпределение между битови и
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приравнени към тях обществени, търговски и др., и степени на замърсеност.
4.8. Признати годишни разходи
Условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации и разходите за
съфинансиране на проект „Интегриран проект за водния сектор на гр. София“) по
водоснабдителни и канализационни услуги са коригирани със средногодишната инфлация
за периода декември 2015 г. спрямо периода декември 2014 г., която е (-0,1%) по данни на
НСИ за индекса на потребителските цени.
Преизчислените условно-постоянни разходи (без разходите за амортизации) след
корекцията със средногодишна инфлация, са коригирани с коефициент за подобряване на
ефективността Х = 0,1%, съгласно т. 55 от Указанията.
С решение по т.2 от Протокол №20/03.02.2014 г. Комисията е приела доклад
относно регулаторна проверка на дейността на „Софийска вода”АД, гр. София за периода
01.01.2011 г. - 31.12.2012 г. В решението е отчетено следното:
Съгласно Решение № 137/17.03.2011 г. на Столичен общински съвет се одобрява
Споразумение между „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД, гр. София (общинско
дружество) и „Софийска вода“ АД. Съгласно Приложение 1 към Решение 137 Споразумение, част II Споразумителна част:

чл. 2 „Софийска вода“ АД се задължава да плати на „ВиК“ ЕАД, гр. София, а
„ВиК“ ЕАД, гр. София се съгласява да получи, определеното от лицензирания оценител
обезщетение за направените разходи във връзка с ползваните от „Софийска вода“ АД
активи, включени в баланса на „ВиК“ ЕАД, гр. София за периода от 05 октомври 2000 г.
до 30 септември 2010 г., в размер на общата сума от 553,728 лв.

чл.3 „Софийска вода“ АД се задължава да заплати на „ВиК“ ЕАД, гр. София
обезщетението по чл.2 по-горе в срок от един месец от датата на подписване на
настоящото споразумение.
При утвърждаване на нови цени на Софийска вода считано от 01.01.2010 г. с
Решение № Ц - 62/23.12.2010 г. на Комисията, в други разходи е одобрен разход за наем
на хидрофори в размер на 2,500 хил. лв. на база горецитираните документи. Този разход
спада в категорията „Условно-постоянни разходи“, които се коригират по време на
регулаторния период с инфлационни корекции.
Така в утвърдените с решения на Комисията № Ц-62/23.12.2009 г., № Ц04/31.01.2011 г. и № Ц-21/29.06.2012 г. цени за услугата „доставяне на вода на
потребителите“ на „Софийска вода“ АД е включен разход за наем на хидрофори, който от
една страна е само за една година - 2011 г. (т.е. еднократен разход), а от друга страна е
включен със значително по-висок размер от реалния.
Във връзка с горецитираната информация, Други разходи за услугата
„Доставяне на вода на потребителите“ в размер на 3 037 хил. лв. се коригират на 407
хил. лв.
Съгласно т. 34 на решение № БП-8/03.07.2014 г. на Комисията за коригиране на
внесения бизнес план: „Възложеният разход от 1 494 651,22 лв. без ДДС (възлагане в
размер на 999 917,1 лв. без ДДС от 08.01.2014 г. и възлагане в размер на 494 734,12 лв. без
ДДС от 20.05.2014 г.) да бъде изключен от размера на признатите годишни разходи за
текущ и авариен ремонт в ценовия модел на „Софийска вода“ АД, при разглеждане на
заявление за цени, внесено с вх. № В-17-44-2/08.01.2016 г. към преработен бизнес план,
внесен с вх. № В-17-44-1/08.01.2016 г. В тази връзка предложените разходи за текущ и
авариен ремонт се намаляват с 1 495 хил. лв., и се коригира от 11 546 хил. лв. на 9 751
хил. лв.
Въпросните възлагания са направени по процедура „Провеждане на
инженерногеоложко обследване (проучване) на трасетата (полосите) и техническо
обследване на довеждащите водопроводи и прилежащите им съоръжения” на стойност
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999 917,1 лв. без ДДС, и по процедура „Допълнително инженерно-геоложко обследване на
водопровод ДУ 900 – в района на р-р „Модерно предградие“ на стойност 494 734,12 лв.
без ДДС. И двете процедури са за договаряне без обявление по ЗОП, за тях има
представен доклад от проверка на Столична община, резултатите от който са посочени в
решение № БП-57/06.08.2015 г. на Комисията, и е изпратен сигнал до АДФИ.
Разходите за амортизации, определени от ВиК оператора на база 2014 г., не се
приемат, а се предлага определянето им в съответствие с Амортизационния план за
регулаторни цели за 2014 г., намалени с амортизационните квоти на непризнатите активи
в РБА, както следва:
За услугата доставяне на вода на потребителите
разходи за амортизации – 10 673 хил. лв., в т. ч. разходи за амортизации от
инвестиции – 1 054 хил. лв., изчислени съгласно т. 33 от Указанията.
За услугата отвеждане на отпадъчните води
разходи за амортизации - 2 374 хил. лв., в т. ч. разходи за амортизации от
инвестиции - 227 хил. лв., изчислени съгласно т. 33 от Указанията.
За услугата пречистване на отпадъчните води
разходи за амортизации - 1 721 хил. лв., в т. ч. разходи за амортизации от
инвестиции - 210 хил. лв., изчислени съгласно т. 33 от Указанията.
Променливи разходи
4.8.1. За услугата доставяне на вода на потребителите:
Предложените от ВиК оператора разходи за материали за обеззаразяване в размер
на 318 хил. лв.не се признават и се коригират на 315 хил. лв. като същите са изчислени на
база:
отчетен специфичен разхода за 2015 г. (м. януари - м. август) и прогнозен
специфичен разход за 2015 г. (м. септември – м. декември) и прогнозни количества вода
на вход ПСПВ за 2016 г., в съответствие с преработен бизнес план за 2016 г.
Предложените от ВиК оператора разходи за коагуланти в размер на 331 хил. лв. се
признават, като същите са изчислени на база отчетен специфичен разхода за 2015 г. (м.
януари - м. август) и прогнозни количества вода на вход ПСПВ за 2016 г., в съответствие
с преработен бизнес план за 2016 г.
Предложените разходи за материали за ЛТК в размер на 93 хил. лв. се признават. .
Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични
нужди в размер на 835 хил. лв. не се признават и са коригирани на 830 хил. лв., изчислени
на база:
- отчетените количества електроенергия ниско напрежение за 2014 г. и
действащите цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г.
на Комисията;
- отчетените количества средно напрежение за 2014 г. и действащите цени,
съгласно Договор № 6808/11.11.2015 г. за доставка на активна електрическа енергия
високо и средно напрежение по свободно договорени цени, съгласно Закона за
енергетиката и включване в балансираща група на обектите на „Софийска вода“ АД и
покриване на техните небаланси.
Предложените от ВиК оператора разходи за доставяне на вода на входа на ВС от
друг доставчик („НЕК“ ЕАД – Предприятие „Язовири и каскади”) в размер на 1 265 хил.
лв. се признават;
Предложените от ВиК оператора разходи за такса регулиране в размер на
271 хил. лв. се приемат;
Предложените от ВиК оператора разходи за такса за водовземане в размер на 2 238
хил. лв. се приемат, изчислени с количествата на вход ВС за 2016 г. (111 897 хил. м3, без
количествата на вход за ВС „Бели Искър” и ВС „Божурище”) и такса водоползване 0,02
лв./м3, съгласно Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за
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замърсяване, приета с Постановление № 177 / 24.06.2011 г. на МС (обн. в ДВ, бр. 50 от 1
юли 2011 г.), изменена с Постановление № 377 / 30.12.2011 г. на МС (обн. ДВ. бр. 3 от 10
януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г.;
Разходите за доставяне на вода на входа на ВС „София“ от ВС „Бели Искър” са
равни на утвърдените 2 592 хил. лв. в решение Ц-21/29.06.2012 г. на Комисията, не се
приемат и се признават в размер на 1 132 хил.лв., определени като количеството вода за
доставяне към ВС „София” за 2016 г. от одобрения бизнес план е умножено по
съответната цена без възвръщаемост (по себестойност).
Предложените от ВиК оператора разходи за такса за заустване в размер на 13 хил.
лв. се приемат.
4.8.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води
Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични
нужди в размер на 60 хил. лв. не се приемат и са коригирани на 58 хил. лв., изчислени на
база:
- отчетените количества електроенергия ниско напрежение за 2014 г. и
действащите цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г.
на Комисията;
- отчетените количества средно и високо напрежение за 2014 г. и действащите
цени, съгласно Договор № 6808/11.11.2015 г. за доставка на активна електрическа
енергия високо и средно напрежение по свободно договорени цени, съгласно Закона за
енергетиката и включване в балансираща група на обектите на „Софийска вода“ АД и
покриване на техните небаланси.
Предложените от ВиК оператора разходи за такса регулиране в размер на 23 хил.
лв., разпределени между предоставяните услуги пропорционално на дела на преките
разходи за всяка ВиК услуга, съгласно изискванията на т. 30 от Указанията се приемат.
4.8.3. За услугата пречистване на отпадъчните води
Предложените от ВиК оператора разходи за коагуланти в размер на 1 255 хил. лв.,
определени за прогнозната 2016 г. от одобрения бизнес план се признават, като същите са
изчислени на база:
- специфичен разход (кг/м3) за 2015 г., (отчетен за м. януари - м. август и прогнозен
за м. септември – м. декември);
- прогнозни количества вода на вход ПСПВ за 2016 г., в съответствие с преработен
бизнес план за 2016 г.;
- единична цена на коагуланта (332,69 лв./т), съгласно Договор № 6734 от 14.09.2015
г. за доставка на ферихлорид за физикохимично отстраняване на фосфор в СПСОВ
Кубратово.
Предложените от ВиК оператора разходи за флокуланти за услугата пречистване
на отпадъчните води в размер на 557 хил. лв. се признават, като същите са изчислени на
база:
- специфичен разход (кг/м3) за 2015 г., (отчетен за м. януари - м. август и прогнозен
за м. септември – м. декември);
- прогнозни количества вода на вход ПСПВ за 2016 г., в съответствие с преработен
бизнес план за 2016 г.;
- единична цена на флокуланта (3,78 лв./кг), съгласно Договор № 6787 от 28.10.2015
г. за доставка на реагенти (флокуланти-полиектролити) за функциониране на механични
барабанни сгъстители, лентов сгъстител и лентови филтърпреси.
Предложените разходи за материали за ЛТК в размер на 103 хил. лв. се признават.
Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични
нужди в размер на 1510 хил. лв. се признават при отчитане на следните фактори:
- Отчет и прогноза на потребление на електрическа енергия за ПСОВ Кубратово по
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типове напрежение;
- Действащи цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц35/01.11.2015 г. на Комисията
- Действащите цени, съгласно Договор № 6808/11.11.2015 г. за доставка на активна
електрическа енергия високо и средно напрежение по свободно договорени цени,
съгласно Закона за енергетиката и включване в балансираща група на обектите
на „Софийска вода“ АД и покриване на техните небаланси
- Преференциална цена на електрическата енергия произведена чрез индиректно
използване на енергията от битови водоканални отпадъци, утвърдена с Решение №
Ц-018/28.06.2012 г. на Комисията) се включват само експлоатационните разходи
47,39 лв./МВтч и разходите за амортизация 35,47 лв./МВтч, без възвръщаемостта
на капитала
Предложените разходи за горива и смазочни материали за технологични нужди в
размер на 992 хил. лв. не се признават и са коригирани на 10 хил. лв. на база отчетените
данни за закупен газьол за технологични нужди за 2014 г.
Предложените от ВиК оператора разходи за такса регулиране в размер на 86 хил.
лв., разпределени между предоставяните услуги пропорционално на дела на преките
разходи за всяка ВиК услуга, съгласно изискванията на т. 30 от Указанията се признават.
Предложените от ВиК оператора разходи за такса за заустване в размер на 390
хил. лв., определени за прогнозната 2016 г. от одобрения бизнес план се признават.
4.9. Необходими годишни приходи
за услугата доставяне на вода на потребителите – 86 734 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води –
19 341 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води – 20 303 хил. лв.
4.10. Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги
Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е 5,12 лв./куб.м, определена
съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ съгласно следните параметри:
- Средномесечен доход на едно лице за София град за 2014 г. в размер на 573
лв. (данни от НСИ).
- Среден брой членове в домакинство – 2,40 човека (данни от НСИ).
- Минималното месечно потребление на вода за питейно-битови нужди от 2,8
куб.м.
Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги са значително под нивото на
социалната поносимост на цената на ВиК услуги.
Във връзка с изложеното, разходите и ценообразуващите елементи за
водоснабдителните и канализационните услуги за ВС „София“ на „Софийска вода“
АД са, както следва:
Признати годишни разходи:
за услугата доставяне на вода на потребителите
за услугата отвеждане на отпадъчните води
за услугата пречистване на отпадъчните води

52 697 хил. лв.
5 867 хил. лв.
14 959 хил. лв.

Регулаторна база на активите:
за услугата доставяне на вода на потребителите
за услугата отвеждане на отпадъчните води
за услугата пречистване на отпадъчните води

231 049 хил. лв.
92 177 хил. лв.
36 577 хил. лв.

Норма на възвръщаемост на капитала:
Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 14,62%,
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определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане
17,00% с данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал
7,75%.
Необходими годишни приходи:
за услугата доставяне на вода на потребителите
за услугата отвеждане на отпадъчните води
за услугата пречистване на отпадъчните води

86 734 хил. лв.
19 341 хил. лв.
20 303 хил. лв.

Количествата вода за ВиК услуги
За услугата доставяне на вода на потребителите –
83 036 хил. м3
3
За услугата отвеждане на отпадъчните води - 75 969 хил. м , разпределени, както следва:
- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. 63 753 хил.м3
промишлени и други стопански потребители:
- степен на замърсеност 1 11 140 хил.м3
- степен на замърсеност 2 845 хил.м3
- степен на замърсеност 3 232 хил.м3
3
За услугата пречистване на отпадъчните води –73 727 хил. м разпределени, както
следва:
- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. 61 860 хил. м3
- промишлени и други стопански потребители:
- степен на замърсеност 1 10 793 хил. м3
- степен на замърсеност 2 845 хил. м3
- степен на замърсеност 3 229 хил. м3
Цени за ВиК услуги за ВС „София“
Доставяне на питейна вода на потребителите
1,04 лв./куб.м
Отвеждане на отпадъчните води
Битови потребители и приравнени към тях обществени, търговски и
0,23 лв./куб.м
други потребители
Промишлени и др. стопански потребители, в т.ч.:
а) степен на замърсяване 1

0,36 лв./куб.м

б) степен на замърсяване 2

0,46 лв./куб.м

в) степен на замърсяване 3

0,54 лв./куб.м

Пречистване на отпадъчните води
Битови потребители и приравнени към тях обществени, търговски
и други потребители

0,25 лв./куб.м

Промишлени и др. стопански потребители, в т.ч.:
а) степен на замърсяване 1

0,39 лв./куб.м

б) степен на замърсяване 2

0,50 лв./куб.м

в) степен на замърсяване 3
(Цените са без ДДС.)

0,59 лв./куб.м

Изказвания по т.1:
Докладва Х. Йорданова, която отбеляза, че предложените за утвърждаване цени са
образувани съгласно НРЦВКУ и Указанията за образуване на цени на водоснабдителните
и канализационните услуги. Регулаторната база е формирана на база стойности на
дълготрайните активи за 2014 г. без включени обекти с дължина 2-10 м., които по
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Указанията не се признават за инвестиции. Нормата на възвръщаемост на капитала е
равна на утвърдената в действащите цени. Количествата са прогнозирани на база
фактурираните количества за 2014 г. Условно-постоянните разходи са прогнозирани
съобразно указанията за бизнес плана, като отчетените за 2014 г. са увеличени с
инфлационен индекс от 1,2%. За променливите разходи ВиК операторът е посочил, че са
прогнозирани на база количествено-стойностни сметки, специфичен разход на товари и по
договори. Констатациите на работната група са, че не всички ценообразуващи елементи са
определени в пълно съответствие с изискванията на Глава ІV от Указанията за извършване
на годишни корекции на цените по време на регулаторния период.
Работната група дава предложения по отношение на ценообразуващите елементи.
Относно дълготрайните активи, включени в регулаторната база на активите, освен
непризнатите за инвестиции обекти, работната група предлага от регулаторната база да
бъдат извадени и активи, които не са признати за инвестиционни разходи в одобрения
бизнес план на дружеството за периода 2009 – 2013 г., и активи, които са придобити
безвъзмездно от финансирания. Те са на обща стойност за услугите около 4 400 хил. лв.
По отношение на средния размер на инвестициите, включени в регулаторната база
на активите, работната група предлага да бъде приведен средният размер в съответствие с
инвестиционната програма за 2015 г. и 2016 г. от одобрения бизнес план на дружеството
за 2016 г.
Работната група предлага да бъде коригирана предложената стойност на
възвръщаемостта от ВС „Бели Искър“, която не е актуализирана от ВиК оператора, а е
предложена утвърдената възвръщаемост в действащата цена.
Относно количествата работната група счита, че прогнозирани на база
фактурираните за 2014 г. е необосновано и е възприела подход на основание т.38 и т.41 от
Указанията, който ще бъде приложен и при останалите заявления за цени. Цените да се
образуват със средногодишните количества за отчетните години на регулаторния период
2009 – 2014 г. с оглед на двукратното удължаване на регулаторния период.
В количествата за отвеждане и пречистване на отпадъчни води е отразено и
преразпределение на количествата между групата на битовите и приравнени към тях
обществени, търговски и др. и степените на замърсяване във връзка с констатации от
проверка на Комисията от 2013 г.
Работната група счита, че индексирането на УПР от оператора с инфлационен
индекс от 1,2% е необосновано и предлага средногодишен инфлационен индекс за 2015 г.
от -0,1% и Х = 0,1%.
Работната група предлага да не бъдат признати разходи за хидрофори в размер на
2 500 хил. лв., каквито не са отчетени през целия регулаторен период, и разходи за текущ
и авариен ремонт в размер на 1 495 хил. лв.
Разходите за амортизации са коригирани от работната група в съответствие с
амортизационния план за регулаторни цели за 2014 г. и във връзка с корекциите на
признатата стойност на дълготрайните активи.
Работната група предлага да се коригират разходите за обеззаразяване и
електрическа енергия на база отчетни количества и специфичен разход. Да се коригират
разходите за доставяне на вода от ВС „Бели Искър“ в съответствие с измененията в
системата и разходите за горива и смазочни материали на база отчетни данни.
Социалната поносимост за София град е 5,12 лв./куб. м.
В резултат на корекциите на работната група цената за доставяне за всички
потребители се увеличава от 0,99 лв./куб. м. на 1,04 лв./куб. м. Цената за отвеждане за
битови и приравнени към тях потребители се увеличава от 0,20 лв./куб. м. на 0,23 лв./куб.
м. Цената за пречистване за битови и приравнени към тях потребители намалява от 0,28
лв./куб. м. на 0,25 лв./куб. м. Комплексната цена за битови потребители се увеличава от
1,47 лв./куб. м. на 1,52 лв./куб. м., което е 3,4% увеличение.
За промишлени потребители цената за отвеждане от степен 1 се увеличава с 5 ст.,
за степен 2 - със 7 ст. и за степен 3 - с 8 ст. Цената за пречистване за степен 1 намалява с 4
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ст., за степен 2 – с 5 ст. и за степен 3 - с 6 ст. Комплексната цена за промишлени
потребители за степен 1 се увеличава с 6 ст., което е 3,5% увеличение, и за степен 2 и
степен 3 – със 7%, което е 3,6% увеличение.
И. Н. Иванов отбеляза, че изложението е пълно и даде думата на членовете на
Комисията за изказвания. След като установи, че няма изказвания, председателят прочете
предложения проект за решение и го подложи на гласуване.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността
на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с
чл. 13, ал. 3, т. 2 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергетиката и чл. 23, ал. 1 от НРЦВКУ,
Комисията
Р Е Ш И:
1. Приема доклад относно внесено заявление с вх.№ В-17-44-2/31.03.2016 г. за
утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Софийска
вода“ АД;
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1. на 13.04.2016 г. от
10:30 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи
„Софийска вода“ АД, или други упълномощени от тях представители на дружеството;
4. Приема проект на решение относно утвърждаване на цени на водоснабдителните
и канализационните услуги на „Софийска вода“ АД;
5. Насрочва обществено обсъждане за разглеждане на проекта на решение по т.4 на
13.04.2016 г. от 11:00 ч., на което да бъдат поканени представители на заинтересованите
лица.
6. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане
да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР.
7. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата
на КЕВР.
В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Валентин Петков и Димитър Кочков.
Решението е взето с четири гласа „за”, от които два гласа (Валентин Петков и Д.
Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.
По т.2. Комисията разглеждане доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-079/05.11.2015 г., коригирано и изменено с вх.№ В-17-07-3/23.02.2016 г. за утвърждаване на
цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване,
канализация и строителство” ЕООД, гр. Пещера.
„Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, гр. Пещера е внесло в
Комисията за енергийно и водно регулиране с вх. № В-17-07-9/05.11.2015 г. заявление за
изменение на действащите цени на услугата отвеждане на отпадъчните води и
утвърждаване на нови цени за услугата пречистване на отпадъчните води, в резултат на
въведени в експлоатация нови отвеждащи канализационни колектори, канализационни
помпени станции (КПС), и две пречиствателни станции за отпадъчни води - ПСОВ гр.
Пещера и ПСОВ с. Капитан Димитриево. Към настоящия момент „ВКС“ ЕООД, гр.
Пещера не предоставя услугата пречистване на отпадъчните води и няма утвърдени цени
за тази услуга.
На 20.02.2012 г. между Министерство на околната среда и водите и Община Пещера
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е сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на
проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера – Доизграждане и
рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера.“
Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007 г. - 2013 г.”,
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на
Европейския съюз. На 23.10.2009 г. между Община Пещера и Държавен фонд
„Земеделие“ е сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за
изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в с.
Капитан Димитриево и изграждане на ПСОВ в с. Капитан Димитриево.“ И за двете ПСОВ
има издадено разрешително за ползване.
Действащите цени на водоснабдителните и канализационните услуги на
„Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, гр. Пещера утвърдени с решение
№ Ц-22/28.06.2013 г. на ДКЕВР, в сила от 01.07.2013 г., са образувани по метода „горна
граница на цени“, както следва:
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите 1,00 лв./куб.м
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води
за битови и приравнени към тях общ., търг. и др. стоп. потр. - 0,09 лв./куб.м
за пром. и др. стоп. потребители (степен на замърсеност 2) - 0,11 лв./куб.м
(В цените не е включен ДДС).

Сформираната работна група разгледа и анализира постъпилото заявление за
утвърждаване на цените на ВиК услуги, предоставяни от оператора и установи
несъответствие с изискванията на т. 51 от Указанията за образуване на цени на
водоснабдителните и канализационните услуги, при ценово регулиране чрез метода
„горна граница на цени“, приети с решение по т. 5 от Протокол № 17/31.01.2011 г. на
ДКЕВР (Указанията).
От ВиК оператора е изискана допълнителна информация относно: сключен договор
за доставка на електрическа енергия ниско напрежение на свободния пазар; реално
потребление на КПС и на ПСОВ в кВтч, от въвеждането им в експлоатация до момента;
реален разход за флокуланти и ЛТК на двете ПСОВ, от въвеждането им в експлоатация до
момента; таблица с резултатите от провеждания мониторинг върху качеството на
входящия и изходящия потоци от ПСОВ, за основните наблюдавани показатели - БПК5,
ХПК, НВ, общ азот и общ фосфор, за периода от въвеждането в експлоатация на ПСОВ до
момента; таблици с дневните и месечните резултати от мониторинга на входящите и
изходящи потоци на ПСОВ (м3/д), за посочения период; технологичните проекти за двете
ПСОВ; разбивка и обосновка на „други разходи” към група „разходи за материали” и
група „разходи за външни услуги”.
С писмо, вх. № В-17-07-3/23.02.2016 г., в КЕВР е представено коригирано и
изменено заявление за цени на ВиК услуги от дружеството, в което са отстранени
горепосочените несъответствия. Изисканата допълнителна информация е представена по
електронна поща. С коригираното и изменено заявление „Водоснабдяване, канализация и
строителство” ЕООД, гр. Пещера, на основание чл. 19, ал. 3 от Наредбата за регулиране на
водоснабдителните и канализационни услуги (НРЦВКУ), предлага за утвърждаване
следните цени за водоснабдителните и канализационните услуги:
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води
за битови и приравнени към тях общ., търг. и др. стоп. потр. - 0,16 лв./куб.м
за пром. и др. стоп. потребители (степен на замърсяване 2) 0,19 лв./куб.м
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води за битови и приравнени към тях общ., търг. и др. стоп. потр. - 0,52 лв./куб.м
за пром. и др. стоп. потребители (степен на замърсяване 2) 0,62 лв./куб.м
(В цените не е включен ДДС).
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От прегледа на внесеното заявление беше установено, че ВиК операторът е изпълнил
изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване в средствата за масово
осведомяване на предложението си за изменение на действащите цени на ВиК услуги публикувано е съобщение в един регионален вестник – в. Марица, от дата 30.10.2015 г.
Публикуваните цени са с включен ДДС.

1. Предложени от ВиК оператора разходи и ценообразуващи елементи
във внесеното заявление за цени на ВиК услуги
Предложените цени за услугите отвеждане на отпадъчните води и пречистване
отпадъчните води във внесеното заявление са образувани, съгласно НРЦВКУ
Указанията, на база на ценовия изчислителен модел на утвърдените с Решение №
22/28.06.2013 г. на ДКЕВР цени на водоснабдителните и канализационните услуги.
Предложените цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване, канализация
строителство” ЕООД, гр. Пещера във внесеното заявление, са образувани
ценообразуващите елементи, както следва:

на
и
Ци
с

1.1. Дълготрайни активи
Призната стойност на дълготрайните активи е образувана на база отчетните
стойности на дълготрайните активи за 2014 г., както следва:
за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 130 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
0 хил. лв.
1.2. Среден размер на инвестициите
В регулаторната база на активите (РБА) е включен средният размер на инвестиции за
периода 2015 - 2016 г. и е както следва:
за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 7 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
- 0 хил. лв.
1.3. Необходим оборотен капитал
Необходимият оборотен капитал е определен с параметри от решение № Ц–
22/28.06.2013 г. на ДКЕВР при нетен цикъл 65 дни и 6 бр. цикли в годината, както следва:
за услугата отвеждане на отпадъчните води
19 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
68 хил. лв.
1.4. Регулаторна база на активите (РБА)
Предложената регулаторната база на активите е образувана на база отчетни
стойности на дълготрайните активи и съответните натрупани амортизации за 2014 г.,
както следва:
за услугата отвеждане на отпадъчните води
80 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
68 хил. лв.
1.5. Норма на възвръщаемост на капитала
Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е равна на
утвърдената от Комисията, съгласно Решение № Ц-22/28.06.2013 г. на ДКЕВР, а именно
5,81%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,00%, с данъчна
ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 0,11%.
1.6. Годишни разходи
С внесеното заявление за изменение на цените на ВиК услуги, ВиК операторът е
предложил за утвърждаване следните разходи:
1.6.1. За услугата отвеждане на отпадъчните води
Предложените общи годишни разходи за услугата, в размер на 111 хил. лв. са
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увеличени със 73,44 % спрямо утвърдените с решение № Ц-22/28.06.2013 г. на ДКЕВР
(64 хил. лв.). и са, както следва:
Условно-постоянни разходи:
разходите за горива и смазочни материали са в размер на 2 хил. лв., каквито не са
утвърдени в действащите цени;
разходите за работно облекло са в размер на хиляда лева и са равни на утвърдените.
други разходи за материали са в размер на хиляда лева, каквито не са утвърдени в
действащите цени;
разходите за съобщителни услуги са в размер на 2 хил. лв. и са увеличени със 100%
спрямо утвърдените (1 000 лв.);
разходи за транспортни услуги са утвърдени в размер на хиляда лева и не са
предвидени разходи;
разходите за вода, осветление и отопление са в размер на хиляда лева, каквито не са
утвърдени в действащите цени;
разходи за консултантски дейности са в размер на хиляда лева и са равни на
утвърдените;
суми по договори за инкасиране са в размер на хиляда лева, каквито не са утвърдени
в действащите цени;
други разходи за външни услуги са в размер на 2 хил. лв., каквито не са утвърдени в
действащите цени.
ВиК операторът е обосновал тези разходи като необходими за държавни и
нотариални такси, отпечатване на ваучери за храна, такси абонамент софтуер и офис
техника, поддръжка и проверка на съоръжения и др. външни услуги;
разходите за амортизации са в размер на 5 хил. лв. и са равни на утвърдените;
разходите за възнаграждения са в размер на 42 хил. лв. и са увеличени с 82,61%
спрямо утвърдените (23 хил. лв.);
разходите за социални осигуровки са в размер на 14 хил. лв. и са увеличени със 100%
спрямо утвърдените (7 хил. лв.);
други разходи са в размер на хиляда лева и са намалени с 83,33% спрямо утвърдените
(6 хил. лв.);
разходите за текущ и авариен ремонт са в размер на 15 хил. лв. и са увеличени с
87,5% спрямо утвърдените (8 хил. лв.);
Променливи разходи:
разходите за материали (за ЛТК) са в размер на хиляда лева и са намалени с 83,33%
спрямо утвърдените (6 хил. лв.);
разходите за електрическа енергия са в размер на 18 хил. лв., каквито не са
утвърдени в действащите цени. ВиК операторът е обосновал този разход със
средномесечната консумация на електрическа енергия за периода януари - декември 2015
г. на две нови канални помпени станции и действащата цена на електрическата енергия по
която дружеството купува в момента;
разходите за такса регулиране са в размер на хиляда лева и са равни на утвърдените;
разходите за такса заустване са в размер на 4 хил. лв. и са равни на утвърдените.
1.6.2. За услугата пречистване на отпадъчните води
Прогнозните разходи за услугата пречистване на отпадъчните води са определени на
базата на данни за проектните разходи на ПСОВ от проектната документация, представена
от изпълнителя на проекта и съобразно прогнозираните количества за пречистване на
отпадъчните води.
Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 378 хил. лв. и са
както следва.:
Разходите за материали са в размер на 175 хил. лв., в т.ч.:
разходи за обеззаразяване – хиляда лева;
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разходи за коагуланти – 4 хил. лв.;
разходи за флокуланти - 7 хил. лв.
разходите за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси)- 7 хил. лв.;
разходи за електроенергия за технологични нужди – 151 хил. лв.;
разходи за горива и смазочни материали – 2 хил. лв.;
разходите за работно облекло -2 хил. лв.;
разходи за канцеларски услуги – хиляда лева.
Разходите за външни услуги са в размер на 65 хил. лв., в т.ч.:
разходи за застраховки - 2 хил. лв.;
разходи за данъци и такси - 4 хил. лв., в т. ч.:
- местни данъци и такси -2 хил. лв.;
- такса регулиране – 2 хил. лв.;
разходите за съобщителни услуги- 2 хил. лв.;
разходи за транспортни услуги - 24 хил. лв.;
разходи за вода, осветление и отопление - 4 хил. лв.;
разходи за консултантски дейности - хиляда лева;
разходи за въоръжена и противопожарна охрана - 2 хил. лв.;
разходи за инкасиране - 3 хил. лв.;
съдебни разходи – хиляда лева;
други разходи за външни услуги – 23 хил. лв., в т. ч:
-проби от акредитирани лаборатория (Биовет) – 17 хил. лв.;
- други външни услуги – 6 хил. лв.;
Разходи за амортизации не са прогнозирани.
Разходите за възнаграждения са в размер на 84 хил. лв.
Разходите за възнаграждения са изчислени за 8 бр. персонал пряко зает с услугата
пречистване на отпадъчните води и 4 бр. персонал от преразпределение от
административна и спомагателна дейност.
Разходи за осигуровки са в размер на 31 хил.лв.,в т.ч.:
социалните осигуровки - 17 хил. лв.;
социалните разходи - 14 хил. лв.
Други разходи са в размер на хиляда лева и са за изпитания на съоръжения.
Разходи за текущ и авариен ремонт са в размер на 22 хил. лв.
1.7. Количествата вода
Годишните количества за услугата отвеждане на отпадъчни води са прогнозирани на
база отчетни стойности за 2014 г. и завишени с прогнозен ръст за 2016 г.
Годишните количества за услугата пречистване на отпадъчни води са прогнозирани
да са равни на прогнозните количества отведени отпадъчни води.
Изменението на прогнозните количества спрямо утвърдените е, както следва:
Количества за услугата отвеждане на отпадъчните води
количества за отвеждане на отпадъчните води - 703 хил. м3, спрямо утвърдените 701
хил. м3 в т.ч.:
за битови и приравнени към тях общ., търг. и др. –538 хил. м3, спрямо утвърдените
534 хил. м3
за пром. и др. стоп. потребители (степен на замърсяване 2) – 165 хил. м3, спрямо
утвърдените 167 хил. м3
Количества за услугата пречистване на отпадъчните води
количества за пречистване на отпадъчни води - 703 хил. м3
за битови и приравнени към тях общ., търг. и др. –538 хил. м3
за пром. и др. стоп. потребители (степен на замърсяване 2) – 165 хил. м3
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1.8. Необходими годишни приходи
Необходимите годишни приходи, предложени в заявлението са, както следва:
за услугата отвеждане на отпадъчните води – 115 хил. лв., спрямо утвърдените 68
хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води – 382 хил. лв.

2. Констатации и правна рамка
Въз основа на извършения анализ на внесеното заявление за цени, са направени
следните констатации:
16.
С решение № БП-023/27.11.2008 г. КЕВР е одобрил бизнес план на „ВКС“
ЕООД, гр. Пещера за периода 2009 г.- 2013 г.
17.
С решение № Ц - 50/17.12.2009 г., ДКЕВР е приела прилагането на метод на
регулиране чрез стимули „горна граница на цени” за „ВКС” ЕООД, гр. Пещера и е
определила регулаторен период от пет години, считано от 17.12.2009 г. С решения № Ц 22/28.06.2013 г. на ДКЕВР са изменени утвърдените цени за първата година от
регулаторния период за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на
отпадъчните води.
18.
Правната рамка на метода на регулиране чрез стимули „горна граница на
цени” на цените на ВиК услуги се съдържа в ЗРВКУ, в НРЦВКУ и в Указанията. НРЦВКУ
определя правилата за образуване на цените и тяхното изменение, както и редът за
внасянето на заявленията за утвърждаване и изменение на цените.
19.
Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2, б „а” от НРЦВКУ при прилагане на метода „горна
граница на цени”, Комисията утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от
определения регулаторен период и ги изменя в края на всяка година от регулаторния
период с инфлационен индекс, коригиран с коефициент за подобряване на ефективността
на ВиК оператора.
20.
Съгласно т. 51 от Указанията, годишни корекции на цените се извършват на
основата на ценовия изчислителен модел за утвърдените цени на водоснабдителните и
канализационните услуги за предходния ценови период от регулаторния период.
21.
С решение № БП-39/17.006.2015 г., Комисията е одобрила внесеният със
заявление вх. № В-17-07-2/04.03.2014 г., допълнен бизнес план за периода 2014 г. – 2015 г.
към одобрения бизнес план за развитие на дейността на „ВКС“ ЕООД – гр. Пещера за
периода 2009 г. – 2013 г.
22.
С решение № БП-30/23.02.2016 г., Комисията е одобрила внесеният със
заявление вх. № В-17-07-8/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на
„ВКС“ ЕООД, гр. Пещера за 2016 г.
23.
Съгласно чл. 14 ал. 1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и
икономическата част на бизнес плановете е условие за одобряването им в частта за
цените.
24.
По отношение експлоатацията и поддръжката на новоизградените ВиК
активи – публична общинска собственост, е налична следната информация:
С писмо, вх. № В-17-07-7/13.10.2015 г., в Комисията постъпиха за разглеждане и
одобрение проекто-договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на
Водопроводни и канализационни мрежи – гр. Пещера и с. Радилово, и проекто-договор за
стопанисване, поддържане и експлоатация на обект: „Пречиствателна станция за
отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Пещера" между община Пещера и „ВКС” ЕООД, гр.
Пещера, на основание чл. 198о, ал. 4 от Закона за водите. С писмо, изх. № В-17-077/23.10.2015 г., тези проекто-договори бяха изпратени до Министерство на регионалното
развитие и благоустройството (МРРБ) за становище, относно съответствие с разпоредбите
на Закона за водите, като се акцентира върху определени обстоятелства и съображения,
изведени от първоначалния преглед на текстовете. С писмо, изх. № 90-03-1095/12.12.2015
г., МРРБ предложи на КЕВР, Община Пещера и „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера провеждането
на среща на експертно ниво, на която да се разгледат и обсъдят всички обстоятелства по
22

случая. Такава среща не бе организирана.
С ново писмо, вх. № В-17-07-9/12.01.2016 г. „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера информира
Комисията, че на 30.12.2015 г. между Община Пещера и „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера са
подписани договори за прехвърляне експлоатацията, издръжката и стопанисването на
всички обекти от реализирания воден цикъл в гр. Пещера и селата Радилово и Капитан
Димитриево, в това число и два броя ПСОВ. В тази връзка Комисията организира и
проведе работна среща на 29.01.2016 г. в сградата на КЕВР, с представители на Община
Пещера и на „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера. Представители на МРРБ не присъстваха на
работната среща.
С писмо, изх. № В-17-07-9/05.02.2016 г., информирахме трите заинтересовани
страни за обстоятелствата около преписката и проведената дискусия на работната среща
като напомнихме, че съгласно разпоредбите на § 9, ал.11 от Преходни и заключителни
разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закон за водите (ЗИДЗВ, обн. ДВ, бр.
103 от 2013 г.), до сключването на договор по реда на чл. 198о, ал. 4 от ЗВ, активите (ВиК
системите и съоръженията - публична държавна и публична общинска собственост)
продължават да се стопанисват, поддържат и експлоатират по досегашния ред от
действащите към деня на влизането в сила на този закон ВиК оператори на обособената
територия.
С писмо, вх. № В-17-07-3/10.03.2016 г., „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера изпрати до
Комисията Решение № 56/25.02.2016 г. на Общински съвет гр. Пещера, съгласно което:
т.1: Отменят се Решения № 898 и 899 от 18.09.2015 г. на Общински съвет гр.
Пещера, изменени и допълнени съответно с Решения № 7 и 8 от 26.11.2015 г.;
т.2: Прекратяват се договори № ДОГ-383 и ДОГ-384 от 30.12.2015 г. между Община
Пещера и „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера по взаимно съгласие;
т.3: Община Пещера дава съгласие ВиК системите и съоръженията – публична
общинска собственост да се стопанисват, поддържат и експлоатират по досегашния ред
съгласно §9, ал. 11 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр.103 от 2013 г.) от ВиК оператора на
обособената територия на община Пещера - „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера.

3. Предложение на работната група за разходи и ценообразуващи
елементи
След извършения преглед на заявлението за цени на ВиК услуги на „ВКС“ ЕООД,
гр. Пещера, работната група предлага разходите и ценообразуващите елементи на
внесените за утвърждаване цени на ВиК услуги да се коригират, както следва:
 Регулаторната база на активите за услугата отвеждане на отпадъчните води се
коригира със стойността на дълготрайните активи към 31.12.2014 г., в съответствие с
годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. РБА за услугата пречистване на
отпадъчните води се образува само със стойността на оборотен капитал.
 Условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) за услугата
отвеждане на отпадъчните води се индексират с инфлационен индекс за 2015 г. намален с
коефициент за подобряване на ефективността Х, равен на инфлационния индекс. За
услугата пречистване на отпадъчните води са разгледани предложените от ВиК оператори
разходи.
 Разходите за амортизации и среден размер на инвестициите за двете услуги се
определят в съответствие с Амортизационния план за регулаторни цели за 2014 г.,
съгласно одобрения допълнен бизнес план на ВиК оператора, за периода 2009 - 2016 г., с
решение № БП-30/23.02.2016 г. на Комисията;
 Променливите разходи за двете услуги се определят на база натурални показатели
по реално отчетени данни от работата на новите съоръжения през 2015 г.;
 Годишните количества отведени и пречистени отпадъчни води се определят на
база количествата за 2016 г., в одобрения с решение № БП-30/23.02.2016 г. на Комисията
допълнен бизнес план на ВиК оператора за 2016 г.;
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3.1. Дълготрайни активи
Призната стойност на дълготрайните активи е образувана на база отчетните
стойности на дълготрайните активи за 2014 г. в съответствие с годишния финансов отчет
на дружеството към 31.12.2014 г., като за услугата отвеждане на отпадъчните води се
приема в размер на 130 хил. лв.
ВиК операторът не притежава собствени дълготрайни активи за предоставяне на
услугата пречистване на отпадъчните води, поради което не е посочена стойност на
дълготрайните активи.
3.2. Среден размер на инвестициите
Средният размер на инвестициите за оставащите две години от регулаторния период
съответстват на инвестиционната програма от допълнения бизнес план на ВиК оператора,
одобрени с решение № БП-39/17.06.2015 г. и с решение № БП-30/23.02.2016 г. на
Комисията, и за услугата отвеждане на отпадъчните води се приема в размер на 7 хил.
лв.
За услугата пречистване на отпадъчните води за периода 2015 - 2016 г. няма
одобрени инвестиции.
3.3. Необходим оборотен капитал
Необходимият оборотен капитал е определен съгласно утвърдените параметри от
решение № Ц–22/28.06.2013 г. на ДКЕВР и при нетен цикъл 65 дни, както следва:
за услугата отвеждане на отпадъчните води - от 19 хил. лв. е коригиран на 12 хил.
лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води - от 68 хил. лв. е коригиран на 44 хил.
лв.
3.4. Регулаторна база на активите (РБА)
Регулаторната база на активите за услугата отвеждане на отпадъчните води от 80
хил. лв. е коригирана на 72 хил.лв., определена на база отчетни данни за 2014 г.
ВиК операторът не притежава собствени дълготрайни активи за услугата
пречистване на отпадъчните води, поради което стойността на регулаторната база на
активите е формирана от стойността на оборотния капитал и е коригирана от 68 хил. лв. е
на 44 хил. лв.
3.5. Норма на възвръщаемост на капитала
Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е 5,81%,
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане
6,00% при данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал
0,11%.
3.6. Количествата вода
Годишните количества за услугата отвеждане на отпадъчните води и за услугата
пречистване на отпадъчните води са определени на база количествата за 2016 г. в
одобрения допълнен бизнес план на ВиК оператора, с решение № БП-30/23.02.2016 г. и се
изменят, както следва:
За услугата отвеждане на отпадъчните води
количества за отвеждане на отпадъчните води - се приемат в размер на 703 хил. м3 в
т.ч.:
за битови и приравнени към тях общ., търг. и др. се приемат в размер - 538 хил. м3
за пром. и др. стоп. потребители (степен на замърсяване 2) се приемат в размер - 165
хил. м3
За услугата пречистване на отпадъчните води
количества за пречистване на отпадъчните води. - се приемат в размер на 703 хил. м3 в
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т.ч.:
за битови и приравнени към тях общ., търг. и др. се приемат в размер - 538 хил. м3
за пром. и др. стоп. потребители (степен на замърсяване 2) се приемат в размер - 165
хил. м3
3.7. Признати годишни разходи
3.7.1. Отвеждане на отпадъчни води
Условно-постоянни разходи
Условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) за услугата
отвеждане на отпадъчните води, утвърдени с решение № Ц–22/28.06.2013 г. на ДКЕВР, се
коригират със средногодишната инфлация за периода януари - декември 2015 г. спрямо
периода януари - декември 2014 г., която е минус 0,1% по данни на НСИ за индекса на
потребителските цени.
Преизчислените условно-постоянни разходи (без разходите за амортизации) след
корекцията по т. 1 са коригирани с коефициент за подобряване на ефективността Х =
0,1%, съгласно т. 55 от Указанията.
Променливи разходи
Разходите за ЛТК (лабораторно – технологични комплекси), в размер на хиляда
лева, не се приемат, тъй като са предвидени средства за лабораторни анализи на
отпадъчните води в услугата пречистване на отпадъчните води.
Разходи за електроенергия за технологични нужди в размер на 18 хил. лв., не се
приема, а се предлага да бъдат определени в размер на 11 хил. лв., изчислени на база:
 20 340 кВтч – прогнозен годишен разход на електрическа енергия ниско
напрежение, определен, въз основа на реални количества консумирана електрическа
енергия за 2015 г.;
 действаща цена за електрическа енергия ниско напрежение, съгласно Договор
от 08.07.2015 г. за доставка на активна електрическа енергия и координатор на
балансираща група за ниско за нуждите на „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера, сключен с и „ЕВН
Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД, гр. София;
 50 256 кВтч – прогнозен годишен разход на електрическа енергия средно
напрежение, определен, въз основа на реални количества консумирана електрическа
енергия за 2015 г.;
 във връзка с изискването от 01.08.2013 г. ВиК операторите да закупуват
електрическа енергия средно напрежение на свободния пазар, предложената от ВиК
оператора цена на доставчик последна инстанция – средно 257,35 лв./мВтч, не се приема,
а се предлага разходът да се изчисли по цена 75,30 лв./мВтч (без надбавки), като същата е
получена като средноаритметична стойност от цената на електрическа енергия средно
напрежение, посочена в три от най-актуалните договори за закупуване на електрическа
енергия средно напрежение на свободния пазар, представени в Комисията от ВиК
оператори, а именно: „ВиК“ ООД, гр. Кърджали; „ВиК“ ООД, гр. Монтана и „Софийска
вода“ АД.
 цени за мрежови услуги и надбавки, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г.
на КЕВР.
3.7.2. Пречистване на отпадъчните води
Предложените общи годишни разходи за услугата пречистване на отпадъчните води
в размер на 378 хил. лв., не се признават, и се предлага да бъдат в размер на 246 хил. лв.,
както следва:
Разходите за материали в размер на 175 хил. лв., не се приемат, а се предлага да
бъдат в размер на 125 хил. лв. в т.ч.:
разходи за обеззаразяване в размер на хиляда лева, се приемат;
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разходи за коагуланти в размер на 4 хил. лв., се приемат;
разходи за флокуланти в размер на 7 хил. лв., се приемат;
разходите за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси) в размер на 7 хил. лв., се
приемат;
Разходи за електроенергия за технологични нужди в размер на 151 хил. лв., не се
приемат, а се предлага да бъдат определени в размер на 101 хил.лв., изчислени на база:
 737 376 кВтч – прогнозен годишен разход на електрическа енергия средно
напрежение, определен въз основа на реални количества консумирана електрическа
енергия, към който е добавен прогнозен годишен разход, необходим за функциониране на
оборудването за обезводняване на утайки - 22 685 кВтч;
 във връзка с изискването от 01.08.2013 г. ВиК операторите да закупуват
електрическа енергия средно напрежение на свободния пазар, предложената от ВиК
оператора цена на доставчик последна инстанция - 206,11 лв./мВтч, не се приема, а се
предлага разходът да се изчисли по цена 75,30 лв./мВтч (без надбавки), като същата е
получена като средноаритметична стойност от цената на електрическа енергия средно
напрежение, посочена в три от най-актуалните договори за закупуване на електрическа
енергия средно напрежение на свободния пазар, представени в Комисията от ВиК
оператори, а именно: „ВиК“ ООД, гр. Кърджали; „ВиК“ ООД, гр. Монтана и „Софийска
вода“ АД.
 цени за мрежови услуги и надбавки, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на
КЕВР.
разходи за горива и смазочни материали в размер на 2 хил. лв., се приемат;
разходите за работно облекло в размер на 2 хил. лв., се приемат;
разходи за канцеларски услуги в размер на хиляда лева, се приемат.
Разходите за външни услуги в размер на 65 хил. лв., не се приемат, а се предлага
да бъдат в размер на 38 хил. лв. в т.ч.:
разходи за застраховки в размер на 2 хил. лв. се приемат;
разходи за данъци и такси в размер на 4 хил. лв., не се приемат, а се предлага да
бъдат в размер на 2 хил. лв. в т.ч.:
- разходи за местни данъци и такси в размер на 2 хил. лв. се приемат;
- разходи за такса регулиране в размер на 2 хил. лв., не се приемат, тъй като
са включени в другите регулирани услуги;
разходите за съобщителни услуги в размер на 2 хил. лв., се приемат;
разходи за транспортни услуги в размер на 24 хил. лв., не се приемат, а се предлага
да бъдат в размер на 12 хил. лв., тъй като не са обосновани;
разходи за вода, осветление и отопление в размер на 4 хил. лв., не се приемат, а се
предлага да бъдат в размер на 2 хил. лв., тъй като не са обосновани;
разходи за консултантски дейности в размер на хиляда лева, не се приемат;
разходи за въоръжена и противопожарна охрана в размер на 2 хил. лв., се
приемат;
разходи са инкасиране в размер на 3 хил. лв., не се приемат, тъй като са включени в
другите регулирани услуги;
съдебни разходи в размер на хиляда лева не се приемат, тъй като не са обосновани;
други разходи за външни услуги в размер на 23 хил. лв., не се приемат, а се предлага
да бъдат в размер на 16 хил. лв., в т. ч:
-проби от акредитирани лаборатория (Биовет) в размер на 17 хил. лв., не се
приемат, а се предлага да бъдат в размер на 16 хил. лв. Обемът и честотата на
мониторинга на качеството на отпадъчните води се посочват в актуалните разрешителни
за заустване, които не са представени от ВиК оператора. На това основание и отчитайки
разпоредбите на Наредба № 6 „За емисионни норми за допустимото съдържание на
вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти“ (Наредба №
6), регламентиращи процедурата за собствен мониторинг на отпадъчните води, се
предлага прогнозният разход за анализи на проби на отпадъчни води в акредитирана
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лаборатория, определен по следния начин:
 собствен мониторинг на изход ПСОВ - един път месечно (съкратен анализ
по основни показатели) – 2х12 бр.х 288 лв./бр.= 6 912 лв.;
 собствен мониторинг на изход ПСОВ – на тримесечие (анализ по всички
показатели) – 2х4 бр.х 465 лв./бр.= 3 720 лв.;
 собствен мониторинг за качеството на заустваните производствени
отпадъчни води в канализационната мрежа - в представената информации са посочени 9
обекта, потенциални замърсители с възможност да заустват отпадъчни води с показатели
над индивидуалните емисионни ограничение (ЕИО), посочени в Наредба № 6.
Прогнозният годишен разход е определен по следния начин - 9 бр. предприятия х 2 бр.
проби х 288 лв./бр. = 5 184 лв.
- други външни услуги в размер на 6 хил. лв., не се приемат, тъй като са
включени в другите регулирани услуги;
Разходи за амортизации не са прогнозирани.
Разходите за възнаграждения в размер на 84 хил. лв., не се приемат, а се
предлага да бъдат в размер на 62 хил. лв., изчислени, както следва:
За ПСОВ гр. Пещера
за 5 бр. персонал х 646 лв. СРЗ х12 м. = 39 хил. лв.
за ПСОВ с. Капитан Димитриево
за 3 бр. персонал х 646 лв. СРЗ х 12 м. = 23 хил. лв.
Предложените брой и структура на персонала са съобразно проектната
документация на двете станции.
Разходи за осигуровки в размер на 31 хил. лв., не се приемат във връзка с
преизчислени разходи за възнаграждения, като се предлага да бъдат в размер на 21 хил.
лв. в т.ч.:
Разходи за социални осигуровки в размер на 17 хил.лв., не се приемат, а се предлага
да бъдат в размер на 12 хил. лв.;
Социални разходи в размер на 12 хил.лв., не се приемат, а се предлага да бъдат в
размер на 9 хил. лв.;
Други разходи за изпитания на съоръжения в размер на хиляда лева, не се приемат,
тъй като не са обосновани.
Разходи за текущ и авариен ремонт в размер на 22 хил. лв., не се приемат.
3.8. Необходими годишни приходи
Във връзка с гореизложените корекции на ценообразуващите елементи и разходите,
предложените от ВиК оператора необходими годишни приходи са коригирани, както
следва:
за услугата отвеждане на отпадъчните води
73 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
- 249 хил. лв.
3.9. Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги
Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е 2,60 лв./куб.м, изчислена
съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за
област Пазарджик за 2014 г. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от
„ВКС“ ЕООД, гр. Пещера за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.
потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.
Във връзка с изложеното, разходите и ценообразуващите елементи за
водоснабдителните и канализационните услуги на „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера са,
както следва:
Признати годишни разходи:
за услугата отвеждане на отпадъчните води

-

69 хил. лв.
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за услугата пречистване на отпадъчните води
Регулаторна база на активите:
за услугата отвеждане на отпадъчните води
за услугата пречистване на отпадъчните води
Необходим оборотен капитал:
за услугата отвеждане на отпадъчните води
за услугата пречистване на отпадъчните води

-

246 хил. лв.

-

72 хил. лв.
44 хил. лв.

-

12 хил. лв.
44 хил. лв.

Норма на възвръщаемост на капитала:
Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е равна на
утвърдената от Комисията, съгласно Решение № Ц-22/28.06.2013 г. на ДКЕВР, а именно
5,81%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,00% с данъчна
ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 0,11%.
Необходими годишни приходи:
за услугата отвеждане на отпадъчните води
за услугата пречистване на отпадъчните води

-

73 хил. лв.
249 хил. лв.

Количествата вода:
Количества за услугата отвеждане на отпадъчните води
количества за отвеждане на отпадъчни води –

703 хил. куб. м, в

т.ч.:
за битови и приравнени към тях общ., търг. и др. –
538 хил. куб. м
за пром. и др. стоп. потребители (степен на замърсяване 2) –
165 хил. куб. м
Количества за услугата пречистване на отпадъчните води
количества за пречистване на отпадъчни води –
703 хил. куб. м, в
т.ч.:
за битови и приравнени към тях общ., търг. и др. –
538 хил. куб. м
за пром. и др. стоп. потребители (степен на замърсяване 2) –
165 хил. куб. м
Цени на ВиК услуги на „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера:
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води
за битови и приравнени към тях общ., търг. и др. стоп. потр. за пром. и др. стоп. потребители (степен на замърсеност 2) Цена за услугата пречистване на отпадъчните води за битови и приравнени към тях общ., търг. и др. стоп. потр. за пром. и др. стоп. потребители (степен на замърсеност 2) -

0,10 лв./куб.м
0,12 лв./куб.м
0,34 лв./куб.м
0,41 лв./куб.м

(В цените не е включен ДДС).

Изказвания по т.2:
Докладва Р. Костова. След преглед на внесените документи се е установило
несъответствие с изисквания на т. 51 от Указанията, съгласно която корекцията на цените
се извършва на основа на ценовия изчислителен модел за утвърдените цени на ВиК
услугите за предходния ценови период от регулаторния период. Изискана е допълнителна
информация относно сключени договори за доставяне на електрическа енергия ниско
напрежение на свободния пазар, реалното потребление на каналните помпени станции и
пречиствателните станции за отпадъчни води от въвеждането им в експлоатация до
момента, информация, свързана с работата на пречиствателните станции. След
предоставяне на информацията операторът е внесъл заявление за изменение на цени. Цена
за услугата отвеждане на отпадъчните води за битови и приравнени към тях потребители 0,16 лв./куб. м., за промишлени и др. стопански потребители (степен на замърсяване 2) 28

0,19 лв./куб. м. Цена за услугата пречистване на отпадъчните води за битови и приравнени
към тях потребители - 0,52 лв./куб. м., за промишлени и др. стопански потребители
(степен на замърсяване 2) - 0,62 лв./куб. м.
Операторът е предложил ценообразуващи елементи. Регулаторната база е
образувана на база отчетни стойности на дълготрайните активи и съответната натрупана
амортизация за 2014 г. В РБА е включен среден размер на инвестициите за периода 2015 –
2016 г. Годишните разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води са се увеличили със
73,4% спрямо утвърдените, като най-съществено са увеличени разходите за
възнаграждение и социални осигуровки, разходи за горива и материали и др. В
променливите разходи е предвиден нов разход за електрическа енергия, какъвто до
момента не е утвърждаван. Останалите променливи разходи са равни на утвърдените в
действащите цени.
За услугата пречистване прогнозните разходи са определени на база на данните на
проектните разходи на пречиствателните станции от проектната документация и
съобразно прогнозните количества за пречистване на отпадъчни води. Количествата за
услугата отвеждане са прогнозирани на база отчетни стойности за 2014 г. и завишени с
прогнозен ръст за 2016 г. Количествата за пречистването са равни на отведените
количества.
Работната група предлага разходите и ценообразуващите елементи да бъдат
коригирани.
Условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) за услугата
отвеждане на отпадъчните води се коригират със средногодишна инфлация за периода
януари-декември 2015 г. спрямо периода януари-декември 2014 г., която е -0,1%. УПР се
коригират с коефициент за подобряване на ефективност равен на инфлационния -0,1%.
Разходите за амортизация и средният размер на инвестициите за двете услуги са
определени в съответствие с амортизационния план за регулаторни цели за 2014 г.
съгласно одобрения бизнес план.
Променливите разходи са определени на база натуралните показатели за реално
отчетени данни от работата на новите съоръжения през 2015 г.
Годишните количества за отведени и пречистени води са определени на база
количествата за 2016 г. с одобрения бизнес план.
Работната група предлага цена за отвеждане за битови и приравнени към тях
потребители - 0,10 лв./куб. м., за промишлени потребители (степен на замърсеност 2) 0,12 лв./куб. м. За услугата пречистване на отпадъчните води за битови и приравнени към
тях - 0,34 лв./куб. м, за промишлени потребители (степен на замърсеност 2) - 0,41 лв./куб.
м. Комплексната цена се увеличава с 35 ст., заради новата услуга пречистване на
отпадъчните води.
И. Н. Иванов допълни, че това е 32,11% увеличение при поискано 54,13%.
И. Н. Иванов даде думата за изказване по доклада и проекта за решение. След като
установи, че няма изказвания, председателят прочете предложения проект за решение и го
подложи на гласуване.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността
на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с
чл. 13, ал. 3, т. 2 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергетиката и чл. 23, ал. 1 от НРЦВКУ,
Комисията
Р Е Ш И:
1. Приема доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-07-9/05.11.2015 г.,
коригирано и изменено с вх.№ В-17-07-3/23.02.2016 г. за утвърждаване на цени на
водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване, канализация и
строителство” ЕООД, гр. Пещера;
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2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1. на 13.04.2016 г. от
10:30 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи
„Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, гр. Пещера, или други
упълномощени от тях представители на дружеството;
4. Приема проект на решение относно утвърждаване на цени на водоснабдителните
и канализационните услуги на „Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, гр.
Пещера;
5. Насрочва обществено обсъждане за разглеждане на проекта на решение по т.4 на
13.04.2016 г. от 11:00 ч., на което да бъдат поканени представители на заинтересованите
лица.
6. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане
да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР.
7. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата
на КЕВР.
В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Валентин Петков и Димитър Кочков.
Решението е взето с четири гласа „за”, от които два гласа (Валентин Петков и Д.
Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

По т.3. Комисията разглеждане доклад относно Внесено заявление с вх. № В-17-233/08.02.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги
на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен.
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен е внесло в Комисията за
енергийно и водно регулиране заявление за утвърждаване/изменение на цените на
водоснабдителните и канализационните услуги с вх. № В-17-23-6/23.06.2015 г. При
прегледа на внесеното заявление се констатира несъответствие с изискванията на глава
четвърта от Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните
услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени“, приети с решение по
т. 5 от Протокол № 17/31.01.2011 г. на ДКЕВР (Указанията).
С писмо на КЕВР, изх. № В-17-23-6/09.07.2015 г. е указано на дружеството да
преработи внесеното заявление за годишни корекции на цените на ВиК услуги по реда на
глава четвърта от Указанията.
С писмо вх. № В-17-23-3/08.02.2016 г. е представено в комисията, заявление за
утвърждаване/изменение на цените на водоснабдителните и канализационните услуги на
„ВиК” ЕООД, гр. Плевен.
Действащите цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „ВиК”
ЕООД, гр. Плевен утвърдени с решение Ц-64/17.12.2012 г. на ДКЕВР, в сила от 01.01.2013
г., са образувани по метода „горна граница на цени“, както следва:
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите
1,45 лв./куб.м
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води
0,10 лв./куб.м
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води
Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. 0,18 лв./куб.м
Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1
0,61 лв./куб.м
степен на замърсяване 2
0,73 лв./куб.м
степен на замърсяване 3
1,23 лв./куб.м
(В цените не е включен ДДС).
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С внесеното заявление с вх. № В-17-23-3/08.02.2016 г., „ВиК” ЕООД, гр. Плевен
предлага за утвърждаване следните цени за водоснабдителните и канализационните
услуги:
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите
1,57 лв./куб.м
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води
0,16 лв./куб.м
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води
Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. 0,38 лв./куб.м
Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1
0,38 лв./куб.м
степен на замърсяване 2
0,64 лв./куб.м
степен на замърсяване 3
1,55 лв./куб.м
(В цените не е включен ДДС).

От прегледа на внесеното заявление беше установено, че ВиК операторът е изпълнил
изискването на чл. 18 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и
канализационните услуги (НРЦВКУ) за предварително оповестяване в средствата за масово
осведомяване на предложението си за изменение на действащите цени на ВиК услуги, видно
от приложените копия.
1. Предложени от ВиК оператора разходи и ценообразуващи елементи във внесеното
заявление за цени на ВиК услуги
Предложените за утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните
услуги са образувани съгласно Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и
канализационните услуги и Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и
канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени“,
приети с решение по т. 5 от Протокол № 17/31.01.2011 г. на ДКЕВР.
Предложените цени на водоснабдителните и канализационните услуги във
внесеното заявление са формирани на база отчетни данни за 2014 г., а не на основата на
ценовия изчислителен модел за утвърдените цени на водоснабдителните и
канализационните услуги за предходния ценови период от регулаторния период с Решение
№ Ц-64/17.12.2012 г. на ДКЕВР, както е изискването на глава четвърта от Указанията.
Ценообразуващите елементи и разходите във внесеното заявление за цени на ВиК
услуги от „ВиК” ЕООД, гр. Плевен са, както следва:
1.1. Дълготрайни активи
Призната стойност на дълготрайните активи е образувана на база отчетните
стойности на нетекущите активи за 2014 г., както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите - 29 932 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 5 397 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
- 2 065 хил. лв.
Отчетна стойност на дълготрайните активи, свързани с регулираната дейност
съответства на отчетната стойност на нетекущите активи в годишния финансов отчет на
дружеството към 31.12.2014 г., но не съответства на представените отчетни данни в
Единната система за счетоводно отчитане за регулаторни цели (ЕССО).
1.2. Среден размер на инвестициите
В регулаторната база на активите (РБА) са включени единствено прогнозираните
инвестиции за 2016 г., както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите 1 400 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
270 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
100 хил. лв.
Включеният размер инвестиции в РБА не съответства на изискванията на т. 52 за
средногодишен размер инвестиции, образуван за последните две години до края на
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регулаторния период (2015 г. и 2016 г.) от Указанията.
1.3. Необходим оборотен капитал
Необходимият оборотен капитал е определен на база отчетни данни за 2014 г. при
нетен цикъл 59 дни и 6 бр. цикли в годината, както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите - 2 411 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
138 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
454 хил. лв.
Предложеният необходим оборотен капитал не е определен в съответствие с
изискванията на глава четвърта от Указанията.
1.4. Регулаторна база на активите
Предложената регулаторната база на активите е образувана на база отчетни
стойности на нетекущите активи и съответните натрупани амортизации за 2014 г., както
следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите - 18 722 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 1 832 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
- 1 130 хил. лв.
Предложената РБА не е определена в съответствие с изискванията на глава четвърта от
Указанията по отношение на признатата стойност на активите, средногодишния размер на
инвестициите и стойността на необходимия оборотния капитал.
1.5. Норма на възвръщаемост на капитала
Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е 5,76%,
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,11% с данъчна ставка
10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 9,76%.
Нормата на възвръщаемост на капитала не е равна на утвърдената с Решение № Ц64/17.12.2012 г. на ДКЕВР и не съответства на изискванията на глава четвърта от
Указанията.
1.6. Годишни разходи
Предложените от ВиК оператора прогнозни разходи са определени на база
отчетните разходи за 2014 г., като в текстовата обосновка към заявлението за цени е
посочено, че условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) са
прогнозирани със средногодишна инфлация от 1,2% за периода 2014 г. – 2016 г. В
заявлението е посочено, че прогнозния размер на някои видове условно-постоянни и
променливи разходи е базиран на анализ на потреблението, свързано със сезонен характер
на дейността и зависимост от природо-климатични условия, изисквания на нормативни
актове, изменение на МРЗ в рамките на ценовия период, утвърдени количества и програми
в одобрения бизнес план и др.
1.6.1. За услугата доставяне на вода на потребителите
Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 15 942 хил. лв. и са
намалени с 5,4% спрямо утвърдените 16 846 хил. лв. с решение № Ц-64/17.12.2012 г. на
ДКЕВР, в резултат на намаление на разходите за материали, основно за електрическа
енергия, разходите за външни услуги, разходите за амортизации, социалните разходи,
други разходи и разходите за текущ и авариен ремонт. Разходите за възнаграждения и
социални осигуровки са по-високи спрямо утвърдените в цената на услугата.
ВиК операторът е обосновал предложените разходи за електрическа енергия в
размер на 3 416 хил. лв. (при утвърдени в действащата цена на услугата в размер на 3 842
хил. лв.), като формирани на база средно потребените количества за периода от 2009 г. –
2014 г., с оглед отчитане пряката и непосредствена зависимост на дейността на
дружеството от природоклиматичните условия. Посочено е, че засушаванията водят до
32

значително намаляване на водните количества от ВС „Черни Осъм“ и до съществено
увеличение на разходите за електрическа енергия в резултат от необходимостта от работа
на помпените агрегати на 4 подема от местни водоизточници, с оглед осигуряване на
нормално водоснабдяване в условия на воден режим. Освен това, е посочено че през
анализирания период, три от годините /2010 г. – 2012 г./ се характеризират с висок разход
на електрическа енергия /26 641хил. квтч - 28 414 хил. квтч/ по горепосочените причини.
Отбелязано е, че на тази база е определен и прогнозния разход в ценовия модел, възлизащ
на 20 500 хил.квтч, по тарифи и скали за ниско напрежение, както и за обекти ниско и
средно напрежение едноскално от свободен пазар. Заложеният разход е редуциран спрямо
прогнознираните количества в одобреният бизнес план за 2015 г. с 2,9 %. Стойностният
разход е изчислен на база цени по договори с доставчици на електрическа енергия СН и
НН на свободния пазар, а за обекти НН извън либерализирания пазар по действащи към
момента цени за снабдяване и по компонентни цени утвърдени от КЕВР за доставка на
ел.енергия, като е предвидено за 2016 г. увеличение на цените за доставка и добавки
средно с 4%.
ВиК операторът е мотивирал предложените разходи за доставка на вода от друг
ВиК оператор в размер на 1 638 хил. лв., като формирани на база планираните количества
от одобрения бизнес план за 2016 г. и действащите цени.
Прогнозните разходи за такса водовземане в размер на 232 хил. лв. са определени
в съответствие с Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за
замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила
от 01.01.2012 г. и на база годишни количества за доставяне на вода за 2016 г. от одобрения
бизнес план.
ВиК операторът е обосновал предложените разходи за такса регулиране в размер
на 11 хил. лв., изчислени съгласно Тарифа за таксите, които се събират от Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране по закона за регулиране на водоснабдителните
и канализационните услуги, обн. ДВ. бр.23 от 17 Март 2006г., попр. ДВ. бр.26 от 28 Март
2006 г. и разпределени към трите услуги пропорционално на база фактурирани количества
в съответствие с т. 30 от Указанията.
Предвидените разходи за възнаграждения и осигуровки са мотивирани от
дружеството със стойността им от 2008 г. и заложеното увеличение на средствата за
заплати спрямо 2014 г. с 11.8 % до размера на ръста от 23.5% на МРЗ за страната, която за
2016 г. с ПМС № 375/28.12.2015 г. е определена на 420 лв. /за 2014г. МРЗ е 340лв/.
1.6.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води
Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 1 120 хил. лв. и са
увеличени с 45,1% спрямо утвърдените 772 хил. лв. с решение № Ц-64/17.12.2012 г. на
ДКЕВР, в резултат на увеличение на повечето видове разходи по икономически елементи.
Предложените разходи за възнаграждения са в размер на 458 хил. лв. и са увеличени
с 92,0% спрямо утвърдените 239 хил. лв., разходите за осигуровки са в размер на 152 хил.
лв. и са увеличени с 20,4% спрямо утвърдените 108 хил. лв., разходите за текущ и
авариен ремонт са в размер на 74 хил. лв. и са увеличени с 62,2% спрямо утвърдените 46
хил. лв., разходите за амортизации са в размер на 275 хил. лв. и са увеличени с 41,0%
спрямо утвърдените 228 хил. лв., разходите за материали са в размер на 77 хил. лв. и са
увеличени с 13,6% спрямо утвърдените 68 хил. лв., разходите за външни услуги са в
размер на 81 хил. лв. и са увеличени с 2,8% спрямо утвърдените 79 хил. лв. С намаление
от 42,1% са прогнозирани единствено други разходи в размер на 3 хил. лв. спрямо
утвърдените 5 хил. лв.
Предложените разходи за електрическа енергия в размер на 17 хил. лв. са
формирани на база средно потребените количества за периода от 2009 г. – 2014 г., с оглед
отчитане на пряката и непосредствена зависимост на дейността на дружеството от
природоклиматичните условия. ВиК операторът е посочил, че на тази база е планирано
потребление от 74 хил. квтч ел. енергия за обекти НН, остойностени по тарифи и скали с
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действащите към момента цени утвърдени от КЕВР, като за 2016 г. е предвидено
увеличение на цените за доставка и добавки средно с 4%.
Прогнозните разходи за такса заустване в размер на 37 хил. лв. са определени в
съответствие с Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за
замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила
от 01.01.2012 г. и на база количества за отвеждане на отпадъчни води за 2016 г. от
одобрения бизнес план.
ВиК операторът е обосновал предложените разходи за такса регулиране в размер
на 14 хил. лв., като изчислени съгласно Тарифа за таксите, които се събират от
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по закона за регулиране на
водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ. бр.23 от 17 Март 2006г., попр.
ДВ. бр.26 от 28 Март 2006 г. и разпределени към трите услуги пропорционално на база
фактурирани количества в съответствие с т. 30 от Указанията.
Прогнозираните разходи за възнаграждения и социални осигуровки са мотивирани
от ВиК оператора с увеличението на МРЗ.
1.6.3. За услугата пречистване на отпадъчните води
Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 2 842 хил. лв. и са
увеличени с 17,2% спрямо утвърдените 2 425 хил. лв. с решение № Ц-64/17.12.2012 г. на
ДКЕВР, в резултат основно на увеличение на разходите за възнаграждения и разходите за
електрическа енергия.
ВиК операторът е посочил, че към признатите годишни разходи са предвидени
допълнително 611 хил. лв., свързани с предстоящото въвеждане в експлоатация през 2016
г. на ПСОВ - гр. Червен бряг и ПСОВ - гр. Белене, финансирани от ОПОС.
Пречиствателните станции за отпадъчни води са обвързани с инвестиционните проекти и
предвиденото увеличение на потреблението със 760 хил.куб.м, произтичащо от
увеличаване на населението, ползващо услугата по отвеждане и пречистване на отпадъчни
води с 3 200 броя. Приложена е справка с детайлна разбивка на допълнително включените
разходи за двете пречиствателни станции за отпадъчни води.
Предложените разходи за флокуланти в размер на 76 хил. лв., в т.ч. 7 хил. лв. за
ПСОВ - с. Божурица и 69 хил. лв. за ПСОВ - Червен бряг и ПСОВ - Белене са определени
на база предвидените количества и цени в инвестиционните проекти.
Предложените разходи за електрическа енергия в размер на 841 хил. лв. за
съществуващата ПСОВ - с. Божурица са в рамките на отчетеното потребление през 2014
г. от 3 825 хил. квтч. За въвеждането в експлоатация на ПСОВ гр.Червен бряг и ПСОВ гр.
Белене е разчетено увеличение на потреблението на ел. енергия на база предвидения по
проект едногодишен разход, съответно НН с 1 158 хил. квт. – 220 хил. лв. и СН - 941 хил.
квтч – 131 хил. лв. Стойностният разход е изчислен по ценови компоненти одобрени от
КЕВР и на база договорите за доставка и прогнозни цени за снабдяване от свободен пазар
за ВН и СН, индексирани с 4% увеличение.
Прогнозните разходи за такса заустване размер на 37 хил. лв. са определени в
съответствие с Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за
замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила
от 01.01.2012 г. и на база количествата за пречистване на отпадъчните води за 2016 г. от
одобрения бизнес план.
ВиК операторът е обосновал предложените разходи за такса регулиране в размер
на 14 хил. лв., изчислена съгласно Тарифа за таксите, които се събират от Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране по закона за регулиране на водоснабдителните
и канализационните услуги, обн. ДВ. бр.23 от 17 Март 2006г., попр. ДВ. бр. 26 от 28 Март
2006 г. и разпределени към трите услуги пропорционално на база фактурирани количества
в съответствие с т. 30 от Указанията.
Предвидените разходи за възнаграждения и социални осигуровки са обосновани от
дружеството с това, че възнагражденията на персонала не са изменяни от 2008 г. и в
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настоящия ценови модел е заложено увеличение на средствата за заплати спрямо 2014 г.
за текущия персонал на ПСОВ - с. Божурица с 15,2 %, т.е. до размера на отчетения ръст на
МРЗ за страната спрямо приетата с ПМС № 375/28.12.2015 г. за 2016 г.от 420 лв. –
увеличение от 23.5% на база МРЗ за 2014 г. от 340 лв. Освен това, към разходите за
възнаграждения и осигуровки са разчетени допълнително 135 хил. лв. за необходимия
персонал по категории за предстоящото въвеждане в експлоатация на ПСОВ „Червен
бряг“ и ПСОВ „Белене“.
Предложените от ВиК оператора прогнозни годишни разходи за регулираните
услуги са определени на база отчетните разходи за 2014 г., което не съответства на
изискванията за годишни корекции на цените по време на регулаторния период по глава
четвърта от Указанията.
1.7. Количествата
Предложените от ВиК оператора количества за доставяне на вода, отвеждане и
пречистване на отпадъчни води са определени на база прогнозни количества за 2016 г.,
съобразно одобрения бизнес план с решение № БП-70/16.12.2015 г. на КЕВР, както следва:
Количества за услугата доставяне на вода на потребителите – 10 800 хил. м3
Количества за услугата отвеждане на отпадъчните води –
7 400 хил. м3
Количества за услугата пречистване на отпадъчните води
Битови приравнени към тях обществени, търговски и др. –
5 650 хил. м3
Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1 –
1 250 хил. м3
степен на замърсяване 2 –
30 хил. м3
степен на замърсяване 3 –
160 хил. м3
ВиК операторът е обосновал в заявлението за цени, че количествата за пречистване
на отпадъчни води са в размер на 7 090 хил. куб. м, в т. ч. 760 хил.куб.м увеличение на
потреблението при въвеждането в експлоатация на ПСОВ - Червен бряг и ПСОВ – Белене,
съгласно одобрения бизнес план за 2016 г. по групи потребители и степени на
замърсяване.
ВиК операторът е аргументирал, че коефициентите за разпределение на
необходимите приходи по степени на замърсяване на заустените отпадъчни води в
канализационната мрежа са определени на база протоколи от сертифицирана лаборатория
за извършен мониторинг за изследване на отпадъчните води на дружеството на
промишлените предприятия по показател ХПК, осреднени стойности за деветмесечието на
2015 г., като е отчетен приноса към битовия поток, включително при оценка и на новите
ПСОВ.
Предложените от дружеството коефициенти за разпределение на необходимите
приходи по степени на замърсяване са, както следва:
степен на замърсяване 1 –
1,00
степен на замърсяване 2 –
1,68
степен на замърсяване 3 –
4,05
1.8. Необходими годишни приходи
Необходимите годишни приходи, формирани на база горепосочените
ценообразуващи елементи и предложени в заявлението за цени на ВиК услуги са, както
следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите –
17 020 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води –
1 225 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води –
2 908 хил. лв.
1.9. Състояние на ПСОВ „Червен бряг“ и ПСОВ „Белене“
Съгласно представената информация от дружеството, към момента ПСОВ „Червен
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бряг“ е технологично действаща, извършени са четиринадесетдневните проби и предстои
предаване за експлоатация на дружеството от Община „Червен бряг“.
ВиК операторът е посочил за ПСОВ „Белене“, че поради строителни и
технологични проблеми, пречиствателната станцията не е действаща и не може да се
определи срок за предаването ѝ за експлоатация. Съгласно представената информация от
Община Белене в дружеството, предвиденото въвеждане в експлоатация на ПСОВ
„Белене“ е през 2016 г.
2. Констатации и правна рамка
Въз основа на извършения анализ на внесеното заявление за цени са направени
следните констатации:
25. С решение № БП-021/27.11.2008 г. ДКЕВР е одобрен бизнес план на
“Водоснабдяване и канализация” EООД, гр. Плевен за периода 2009 - 2013 г.
26. С Решение № Ц-61/17.12.2009 г. на ДКЕВР, считано от 01.01.2010 г. на „ВиК”
ЕООД, гр. Плевен са утвърдени ценообразуващи елементи и цени на водоснабдителните и
канализационните услуги за първия ценови период от регулаторния период, образувани по
метода „горна граница на цени”. С решение № Ц-08 от 28.03.2012 г. на ДКЕВР са
изменени утвърдените цени на ВиК услуги за първата година от регулаторния период.
27. Правната рамка на метода на регулиране чрез стимули “горна граница на цени” на
цените на В и К услуги се съдържа в ЗРВКУ, в НРЦВКУ и в Указанията. НРЦВКУ
определя правилата за образуване на цените и тяхното изменение, както и редът за
внасянето на заявленията за утвърждаване и изменение на цените.
28. Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2, б „а” от НРЦВКУ при прилагане на метода „горна
граница на цени” комисията утвърждава цени на В и К оператора за първата година от
определения регулаторен период и ги изменя в края на всяка година от регулаторния
период с инфлационен индекс, коригиран с коефициент за подобряване на ефективността
на ВиК оператора.
29. Съгласно т. 51 от Указанията, годишни корекции на цените се извършват на
основата на ценовия изчислителен модел за утвърдените цени на водоснабдителните и
канализационните услуги за предходния ценови период от регулаторния период.
30. С решение № БП-17/21.03.2015 г. на КЕВР е одобрен внесения с вх. № В-17-235/28.02.2014 г. бизнес план за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г. С решение
№ БП-70/16.12.2015 г. на КЕВР е одобрен внесеният с вх. № В-17-23-9/02.11.2015 г.
бизнес план за периода 2009-2015 г., удължен до 31.12.2016 г.
31. Съгласно чл.14 ал.1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и икономическата
част на бизнес плановете е условие за одобряването им в частта за цените.
3. Предложение на работната група за разходи и ценообразуващи елементи
След извършения преглед на заявлението за цени на ВиК услуги от
„Водоснабдяване и канализация” EООД, гр. Плевен, работната група предлага разходите и
ценообразуващите елементи да се коригират в съответствие с изискванията на глава
четвърта от Указанията при прилагане на следния подход:
 Регулаторната база на активите се коригира със стойността на нетекущите активи в
съответствие с годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2014 г. и ЕССО за
2014 г.;
 Условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) се индексират със
средногодишен инфлационен индекс за 2015 г., намален с коефициент за подобряване на
ефективността Х;
 Разходите за амортизации се изчисляват с амортизационни норми за регулаторни
цели в съответствие с отчетните данни от ЕССО за 2014 г.;
 Променливите разходи се определят на база натурални показатели по отчетни
данни за 2014 г.;
 Средният размер на инвестициите се определя с инвестиционните разходи за 2015
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г. съгласно одобрения бизнес план на ВиК оператора с решение № БП-17/21.03.2015 г. на
КЕВР и инвестиционните разходи за 2016 г. съгласно одобрения бизнес план с решение №
БП-70/16.12.2015 г. на КЕВР;
 С оглед на двукратното удължаване на регулаторния период и установената
тенденция за намаляване на потреблението през него, се прилагат корекции на
количествата за доставяне на вода на потребителите, количествата за отвеждане на
отпадъчни води и количествата за пречистване на отпадъчни води. Количествата за 2016 г.
се определят на базата на отчетни данни от началото на регулаторния период 2009 - 2014
г., в съответствие с т. 38 и т. 41 от Указанията;
 Всички останали ценообразуващи елементи, в т.ч. нормата на възвръщаемост на
капитала и необходимият оборотен капитал са равни на утвърдените с решение Ц64/17.12.2012 г. на ДКЕВР.
При прилагане на посочения подход, коригираните разходи и ценообразуващи
елементи са, както следва:
3.1. Дълготрайни активи
Призната стойност на дълготрайните активи е образувана на база отчетните
стойности на дълготрайните активи в съответствие с годишния финансов отчет на
дружеството към 31.12.2014 г. и е разпределена между регулираните услуги в
съответствие с отчетните данни от ЕССО за 2014 г., както следва:
за услугата доставяне на вода – от предложени 29 932 хил.лв. на 30 308 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води – 5 397 хил.лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води – 2 065 хил.лв.
3.2. Среден размер на инвестициите
Средният размер на инвестициите за последните две години от регулаторния
период (2015 и 2016 г.) съответства на инвестиционната програма от одобрения бизнес
план за 2015 г. с решение № БП-17/21.03.2015 г. на КЕВР и одобрения бизнес план за 2016
г. с решение № БП-70/16.12.2015 г. на КЕВР, както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите - от предложени 1 400 хил. лв. на 1
403 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води - от предложени 270 хил. лв. на 236
хил.лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води - от предложени 100 хил. лв. на 85 хил.
лв.
3.3. Необходим оборотен капитал
Необходимият оборотен капитал е определен съгласно утвърдените параметри от
решение Ц-64/17.12.2012 г. на ДКЕВР, при нетен цикъл 59 дни съгласно т. 12 от Протокол
№ 83/29.06.2009 г. на ДКЕВР, както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите - от предложени 2 411 хил. лв. на 2
570 хил.лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води - от предложени 138 хил. лв. на 89
хил.лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води - от предложени 454 хил. лв. на 384
хил.лв.
3.4. Регулаторна база на активите
Регулаторната база на активите е определена на базата на отчетни данни за 2014 г.
и среден размер на инвестициите за 2015 и 2016 г. в съответствие с т. 52.1 от Указанията,
както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите - от предложени 18 722 хил. лв. на
18 844 хил.лв.
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за услугата отвеждане на отпадъчните води - от предложени 1 832 хил. лв. на 1 746
хил.лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води - от предложени 1 130 хил. лв. на 1 044
хил.лв.
3.5. Норма на възвръщаемост на капитала
Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е 5,78%,
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане
5,11% при данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал
8,31%, съгласно решение Ц-64/17.12.2012 г. на комисията.
3.6. Признати годишни разходи
3.6.1. Условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) за услугите
доставяне на вода на потребителите, отвеждане и пречистване на отпадъчните води,
утвърдени с решение № Ц-64/17.12.2012 г. на ДКЕВР са коригирани със средногодишен
инфлационен индекс (- 0,1%) за 2015 г. по данни на НСИ за индекса на потребителските
цени.
Преизчислените условно-постоянни разходи (без разходите за амортизации) след
корекцията по т. 1 са коригирани с коефициент за подобряване на ефективността Х =
0,1%, съгласно т. 55 от Указанията.
3.6.2. Променливи разходи
3.6.2.1. За услугата доставяне на вода на потребителите
 Предложените от ВиК оператора разходи за обеззаразяване в размер на 85 хил.
лв. не се признават, а се приемат в размер на 83 хил. лв., определени на база отчетен
специфичен разход за 2014 г. и прогнозни количества за 2016 г.
 Предложените от ВиК оператора разходи за лабораторно-технологични
комплекси в размер на 10 хил. лв. се признават.
 Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични
нужди в размер на 3 416 хил. лв. не се признават, а се коригират на 3 023 хил. лв.,
определени по следния начин:
- отчетените количества електроенергия ниско напрежение за 2014 г. и
действащите цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г.
на комисията;
- отчетените количества ниско напрежение за 71 обекта за 2014 г. и действащите
цени, съгласно договор за доставка на активна електрическа енергия ниско напрежение,
сключен на 01.12.2015 г.;
- отчетените количества средно напрежение за 2014 г. и действащите цени,
съгласно договор за доставка на активна електрическа енергия средно напрежение,
сключен на 01.12.2015 г.
 Предложените от ВиК оператора разходи за доставяне на вода от друг
доставчик в размер на 1 638 хил. лв. се признават.
 Предложените от В и К оператора разходи за такса регулиране в размер на 31
хил. лв. се признават.
 Предложените от ВиК оператора разходи за такса за водоползване в размер на
232 хил. лв. не се признават, а се коригират на 217 хил. лв., изчислени съгласно Тарифата
за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50
от 1 юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г. и
количествата за 2016 г. съгласно одобрения бизнес план.
3.6.2.2. За услугата отвеждане на отпадъчни води
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 Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични
нужди в размер на 17 хил. лв., не се признават, а се коригират на 13 хил. лв., определени
на база отчетените количества електроенергия ниско напрежение за 2014 г. и действащите
цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на комисията.
 Предложените от ВиК оператора разходи за такса регулиране в размер на 14
хил. лв. се признават.
 Предложените от ВиК оператора разходи за такса заустване в размер на 37 хил.
лв., изчислени съгласно Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и
за замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в
сила от 01.01.2012 г. се признават.
3.6.2.3. За услугата пречистване на отпадъчни води
 Предложените от ВиК оператора разходи за флокуланти в размер на 76 хил. лв.
не се признават, а се приемат в размер на 8 хил. лв., определени на база отчетен
специфичен разход за 2014 г. и прогнозни количества за 2016 г.
 Предложените от ВиК оператора лабораторно-технологични комплекси в размер
на 23 хил. лв. се признават.
 Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични
нужди в размер на 841 хил. лв., не се признават, а се коригират на 466 хил. лв.,
определени по следния начин:
- отчетените количества електроенергия ниско напрежение за 2014 г. и
действащите цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г.
на комисията;
- отчетените количества средно напрежение за 2014 г. и действащите цени,
съгласно договор за доставка на активна електрическа енергия средно напрежение,
сключен на 01.12.2015 г.
- отчетените количества високо напрежение за 2014 г. и действащите цени,
съгласно договор за доставка на активна електрическа енергия високо напрежение,
сключен на 26.01.2015 г.
 Предложените от ВиК оператора разходи за такса регулиране в размер на 11
хил. лв. се признават.
3.6.3. Предложените от ВиК оператора разходи за амортизации за регулираните
услуги не се признават, а са определени с амортизационни норми за регулаторни цели в
съответствие ЕССО за 2014 г., както следва:
 за услугата доставяне на вода на потребителите - от 1 233 хил.лв. на 1 178
хил.лв., в т.ч. разходи за амортизации на съществуващите активи 1 093 хил. лв. и разходи
за амортизации на инвестиции 85 хил. лв.
 за услугата отвеждане на отпадъчните води - от 275 хил.лв. на 219 хил. лв., в
т.ч. разходи за амортизации на съществуващите активи 203 хил. лв. и разходи за
амортизации на инвестиции 16 хил. лв.
 за услугата пречистване на отпадъчните води - от 70 хил.лв. на 71 хил. лв., в т.ч.
разходи за амортизации на съществуващите активи 65 хил. лв. и разходи за амортизации
на инвестиции 6 хил. лв.
3.7. Количествата вода
Предложените прогнозни количества за доставяне на вода и количества за
отвеждане и пречистване на отпадъчни води, определени на база отчетените количества за
2014 г. са необосновани и не се признават. Приемат се средногодишни количества
определени на база отчетни данни от началото на регулаторния период 2009 г. до 2014 г. в
съответствие с правилата по т. 38 и т. 41 от Указанията, както следва:
Количества за услугата доставяне на вода на потребителите от 12 498 хил. м3 на 11 666 хил. м3
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Количества за услугата отвеждане на отпадъчните води –
от 8 600 хил. м3 на 7 846 хил. м3
Количества за услугата пречистване на отпадъчните води –
Битови приравнени към тях обществени, търговски и др. –
от 4 600 хил. м3 на 4 279 хил. м3
Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1 – от 2 290 хил. м3 на 2 185 хил. м3
степен на замърсяване 2 – от 150 хил. м3 на 95 хил. м3
степен на замърсяване 3 – от 160 хил. м3 на 111 хил. м3
Предложените коефициенти за разпределение на необходимите приходи по степени
на замърсяване са необосновани и не се признават. Приемат се следните коефициенти:
степен на замърсяване 1 – от 3,45 на 1,25
степен на замърсяване 2 – от 4,14 на 2,10
степен на замърсяване 3 – от 7,03 на 5,00
Посочените количества за услугите и коефициентите за степени на замърсяване,
които се признават при ценообразуването са съпоставени с количествата и
коефициентите, с които са образувани действащите цени.
3.8. Необходими годишни приходи
Във връзка с гореизложените корекции на ценообразуващите елементи се
признават необходимите годишни приходи за ВиК услуги, както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите
- от 17 020 хил. лв. на 17 214
хил.лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
- от 1 225 хил. лв. на 857 хил.лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
- от 2 908 хил. лв. на 2 378 хил.лв.
3.9. Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги
Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е 3,60 лв./куб.м, изчислена
съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за
област Плевен за 2014 г. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен за битови и приравнените към тях
обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на
цената на ВиК услуги.
Във връзка с изложеното, разходите и ценообразуващите елементи за
водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация”
ЕООД, гр. Плевен са, както следва:
Признати годишни разходи:
за услугата доставяне на вода на потребителите
за услугата отвеждане на отпадъчните води
за услугата пречистване на отпадъчните води

-

16 124 хил. лв.
756 хил. лв.
2 317 хил. лв.

Регулаторна база на активите:
за услугата доставяне на вода на потребителите
за услугата отвеждане на отпадъчните води
за услугата пречистване на отпадъчните води

-

18 844 хил. лв.
1 746 хил. лв.
1 044 хил. лв.

Необходим оборотен капитал:
за услугата доставяне на вода на потребителите 2 570 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
89 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
384хил. лв.
Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 59
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дни съгласно т. 12 от Протокол № 83/29.06.2009 г. на ДКЕВР.
Норма на възвръщаемост на капитала:
Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е 5,78%,
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане
5,11% при данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал
8,31% съгласно решение Ц-64/17.12.2012 г. на комисията.
Необходими годишни приходи:
за услугата доставяне на вода на потребителите - 17 214 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
857 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
- 2 378 хил. лв.
Количествата:
Количества за услугата доставяне на вода на потребителите – 11 666 хил. м3
Количества за услугата отвеждане на отпадъчните води –
7 846 хил. м3
Количества за услугата пречистване на отпадъчните води –
Битови приравнени към тях обществени, търговски и др. – 4 279 хил. м3
Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1 –
2 185 хил. м3
степен на замърсяване 2 –
95 хил. м3
степен на замърсяване 3 –
111 хил. м3
Коефициенти за разпределение на необходимите приходи по степени на
замърсяване:
степен на замърсяване 1 –
1,25
степен на замърсяване 2 –
2,10
степен на замърсяване 3 –
5,00
Цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен:
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води
Битови и приравнените към тях общ., търг. и др.
Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1
степен на замърсяване 2
степен на замърсяване 3

-

1,48 лв./куб.м
0,11 лв./куб.м

-

0,31 лв./куб.м

-

0,38 лв./куб.м
0,64 лв./куб.м
1,53 лв./куб.м

(В цените не е включен ДДС).

Изказвания по т.3:
Докладва Х. Йорданова. В доклада са посочени предложените за утвърждаване
цени от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен, образувани по метода „горна
граница на цени“ и изменени по реда на глава четвърта от Указанията за годишни
корекции на цените по време на регулаторния период. Действащите цени на
водоснабдителните и канализационните услуги са в сила от 01.01.2013 г. Спазено е
изискването на Наредбата за предварително оповестяване. Предложените цени са
образувани като в регулаторната база на активите са включени отчетни стойности на
дълготрайните активи в съответствие с годишния финансов отчет на дружеството за 2014
г., но разпределението им по услуги не съответства на отчетните стойности на нетекущите
активи от ЕСРО за регулаторни цели. Средногодишният размер на инвестициите,
включен в регулаторната база на активите, обхваща единствено одобрените
инвестиционни разходи за 2016 г. Необходимият оборотен капитал е определен на база
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отчетни данни за 2014 г., вместо с утвърдените параметри от действащите цени. Нормата
на възвръщаемост на капитала е различна от утвърдената в действащите цени. УПР са
прогнозирани на база отчетни разходи за 2014 г., увеличени с инфлационен индекс 1,2%
по бюджетна прогноза, някои видове УПР са изменени с приложена обосновка за тях.
За услугата пречистване на отпадъчни води са предложени допълнителни разходи
за материали и възнаграждения на персонала. Количествата, с които са образувани
предложените цени, са прогнозирани съобразно одобрения бизнес план за 2016 г.
Работната група констатира, че не всички ценообразуващи елементи са определени
в пълно съответствие с изискванията на Указанията. Предложението на работната група в
тази връзка е следната:
Работната група счита, че дълготрайните активи, включени в регулаторната база на
активите, са необосновани и предлага да се преведат по услуги в съответствие с ЕСРО за
2014 г. Предлага средният размер на инвестициите да бъде определен на база одобрената
инвестиционна програма за 2015 г. и 2016 г.
Работната група счита, че индексирането на УПР с инфлационен индекс от 1,2% е
необосновано и предлага средногодишен инфлационен индекс за 2015 г. от -0,1% и Х =
0,1%.
Разходите за амортизации са коригирани в съответствие с амортизационния план за
регулаторни цели и в съответствие с ЕСРО за 2014 г.
По отношение на променливите разходи работната група предлага да бъдат
определени на база натурални показатели за 2014 г. на разходите за обеззаразяване,
флокуланти, електроенергия, такса водоползване.
Допълнителните разходи във връзка с въвеждането в експлоатация на двете
пречиствателни станции работната група счита, че са необосновани, тъй като и двата
ПСОВ не са въведени в експлоатация.
По отношение на количествата, прогнозирани на база одобрен бизнес план за 2016
г., работната група счита, че не е обосновано и предлага възприетия подход цените да се
образуват със средногодишните количества за отчетните години на регулаторния период
2009 – 2014 г. Действащите цени са образувани с количества от 2009 г.
Работната група счита за високи и необосновани предложените коефициенти,
които диференцират по степени на замърсяване количествата за пречистване на отпадъчни
води. Тези, с които са образувани действащите цени, са твърде високи. Работната група
предлага да бъдат изменени коефициентите: за степен на замърсяване 1 - 1,25, степен на
замърсяване 2 – 2,10, степен на замърсяване 3 – 5.
Й. Йорданова се извини, че работната група е пропуснала да впише в доклада тези
коефициенти, а трябва да се пренесат от ценовия модел, тъй като с тях са образувани
цените.
Работната група предлага нормата на възвръщаемост и оборотният капитал да
бъдат равни на утвърдените в действащите цени, както е по Указания. Социалната
поносимост, изчислена за област Плевен, е 3,60 лв./ куб. м.
В резултат на корекциите на работната група цената за доставяне за всички
потребители се увеличава от 1,45 лв./куб. м. на 1,48 лв./куб. м. Цената за отвеждане за
всички потребители се увеличава от 0,10 лв./куб. м. на 0,11 лв./куб. м. Цената за
пречистване за битови потребители и приравнени към тях се увеличава от 0,18 лв./куб. м.
на от 0,31 лв./куб. м. Комплексната цена за битови потребители и приравнени към тях се
увеличава от 1,73 лв./куб. м. на от 1,90 лв./куб. м. (с 0,17 лв./куб. м.), което е 9,8%
увеличение.
За промишлени потребители цената за пречистване степен 1 намалява с 0,23
лв./куб. м. и степен 2 намалява с 0,09 лв./куб. м. За степен 3 цената се увеличава с 0,30
лв./куб. м. Комплексната цена за промишлени потребители за степен 1 намалява с 9% и
степен 2 намалява с 2%. За степен 3 цената се увеличава с 12%.
Това по-съществено изменение на цените се дължи на количествата, които за целия
регулаторен период са различни, и корекцията в степените на замърсяване.
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В. Петков коментира допусната техническа грешка в проекта за решение. Изписани
са два пъти Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води, вместо Цена за
услугата пречистване на отпадъчните води. Това да бъде коригирано, както и да се
допълнят коефициентите за степените за замърсяване, за да са пълни докладът и проектът
за решение.
И. Н. Иванов отбеляза, че докладите и проектите за решения трябва да се
преглеждат преди внасяне на заседание, защото те ще бъдат предоставени на заявителя.
Д. Кочков каза, че за „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен ще може
да гласува след два дни, а в настоящото заседание няма да участва в гласуването.
И. Н. Иванов заключи, че поради факта, че Д. Кочков е бил управител на
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен, няма да участва в гласуването.
И. Н. Иванов установи, че няма други изказвания, прочете проекта на решение и го
подложи на гласуване.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността
на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с
чл. 13, ал. 3, т. 2 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергетиката и чл. 23, ал. 1 от НРЦВКУ,
Комисията
Р Е Ш И:
1. Приема доклад относно внесено заявление с вх.№ В-17-23-3/08.02.2016 г. за
утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен;
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1. на 13.04.2016 г. от
10:30 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен, или други упълномощени от тях
представители на дружеството;
4. Приема проект на решение относно утвърждаване на цени на водоснабдителните
и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен;
5. Насрочва обществено обсъждане за разглеждане на проекта на решение по т.4 на
13.04.2016 г. от 11:00 ч., на което да бъдат поканени представители на заинтересованите
лица.
6. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане
да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР.
7. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата
на КЕВР.
В заседанието по точка трета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова и Валентин Петков.
Решението е взето с три гласа „за”, от които един гласа (Валентин Петков) на
членове на Комисията със стаж във В и К сектора.
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1 както следва:
1. Приема доклад относно внесено заявление с вх.№ В-17-44-2/31.03.2016 г. за
утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Софийска
вода“ АД;
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1. на 13.04.2016 г. от
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10:30 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи
„Софийска вода“ АД, или други упълномощени от тях представители на дружеството;
4. Приема проект на решение относно утвърждаване на цени на водоснабдителните
и канализационните услуги на „Софийска вода“ АД;
5. Насрочва обществено обсъждане за разглеждане на проекта на решение по т.4 на
13.04.2016 г. от 11:00 ч., на което да бъдат поканени представители на заинтересованите
лица.
6. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане
да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР.
7. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата
на КЕВР.
По т.2 както следва:
1. Приема доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-07-9/05.11.2015 г.,
коригирано и изменено с вх.№ В-17-07-3/23.02.2016 г. за утвърждаване на цени на
водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване, канализация и
строителство” ЕООД, гр. Пещера;
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1. на 13.04.2016 г. от
10:30 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи
„Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, гр. Пещера, или други
упълномощени от тях представители на дружеството;
4. Приема проект на решение относно утвърждаване на цени на водоснабдителните
и канализационните услуги на „Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, гр.
Пещера;
5. Насрочва обществено обсъждане за разглеждане на проекта на решение по т.4 на
13.04.2016 г. от 11:00 ч., на което да бъдат поканени представители на заинтересованите
лица.
6. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане
да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР.
7. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата
на КЕВР.
По т.3 както следва:
1. Приема доклад относно внесено заявление с вх.№ В-17-23-3/08.02.2016 г. за
утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен;
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1. на 13.04.2016 г. от
10:30 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен, или други упълномощени от тях
представители на дружеството;
4. Приема проект на решение относно утвърждаване на цени на водоснабдителните
и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен;
5. Насрочва обществено обсъждане за разглеждане на проекта на решение по т.4 на
13.04.2016 г. от 11:00 ч., на което да бъдат поканени представители на заинтересованите
лица.
6. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане
да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР.
7. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата
на КЕВР.
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Приложения:
1. Доклад с вх. № В-Дк-76/01.04.2016 г. - утвърждаване на цени на
водоснабдителните и канализационните услуги на „Софийска вода“ АД;
2. Доклад с вх. № В-Дк-75/30.03.2016 г. - утвърждаване на цени на
водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване, канализация и
строителство” ЕООД, гр. Пещера;
3. Доклад с вх. № В-Дк-77/01.04.2016 г. - утвърждаване на цени на
водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД,
гр. Плевен.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(С. Тодорова)
.................................................
(В. Петков)
.................................................
(Д. Кочков)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА
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