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Р Е Ш Е Н И Е 

№ Ц –  31 

от 29.07.2016 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 29.07.2016 г., като разгледа заявление с вх. № В-17-04-

13/13.06.2016 г., за утвърждаване на цени на услугата пречистване на отпадъчните води на 

„Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград, събраните данни от 

проведените на 13.07.2016 г. открито заседание и обществено обсъждане и Доклад с вх. № В-

Дк-126/26.07.2016 г.,  установи следното:  
 

„Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград е внесло в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) с вх. № В-17-04-6/20.04.2016 г. заявление за 

утвърждаване на цени за услугата пречистване на отпадъчните води, в резултат на въведена в 

експлоатация нова пречиствателна станция за отпадъчни води - ПСОВ гр. Ботевград, изградена 

по проект финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и ОП “Околна среда 2007 – 

2013 г.“.  

 Към настоящия момент „ВиК - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград не предоставя услугата 

пречистване на отпадъчните води и няма утвърдени цени за тази услуга.  

 

С писмо, вх. № В-17-04-13/13.06.2016 г., „Водоснабдяване и канализация - Бебреш” 

ЕООД, гр. Ботевград е представило коригирано заявление за утвърждаване на следните цени на 

услугата пречистване на отпадъчните води:  

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води -       

за битови и приравнени към тях общ.,  търг. и др. стоп. потр. -    0,39 лв./куб.м  

за пром. и др. стоп. потребители (степен на замърсяване 2)  -    0,51 лв./куб.м  

 (В цените не е включен ДДС) 

 Действащите цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване 

и канализация - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград утвърдени с решение № Ц-18/29.05.2015 г. на 

ДКЕВР, в сила от 01.06.2015 г., са образувани по метода „горна граница на цени“, както следва: 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите     -  0,87 лв./куб.м  

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води             -  0,12 лв./куб.м 

Цена за услугата доставяне на вода от ВС “Непитейна“  -  0,87 лв./куб.м  
 (В цените не е включен ДДС) 

От прегледа на внесеното заявление е 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 нови цени или за изменение на действащите цени на ВиК 

услуги, видно от приложените копия на обяви във вестниците „Новинар“ от 12.03.2016 г. и 

„Ботевградски вести“ от 15.03.2016 г. 

 

1. Предложени от ВиК оператора разходи и ценообразуващи елементи във внесеното 

заявление за цени на ВиК услуги  

Предложените цени за услугата пречистване на отпадъчните води във внесеното заявление 
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вх. № В-17-04-13/13.06.2016 г. са образувани съгласно НРЦВКУ и Указанията, на база на ценовия 

изчислителен модел на утвърдените с Решение № Ц-18/29.05.2015 г. на КЕВР цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги, като са съобразени с отчетни данни за 2015 г.,  

одобрения от КЕВР с решение № БП-25/12.02.2016 г., допълнен за 2016 г. бизнес план на „ВиК - 

Бебреш“ ЕООД и пред-инвестиционния проект на новоизградената ПСОВ – гр. Ботевград, с 

ценообразуващите елементи, както следва:  

 

1.1. Дълготрайни активи  

Призната стойност на дълготрайните активи е образувана на база отчетните стойности на 

дълготрайните активи за 2015 г., в съответствие с амортизационния план за регулаторни цели и 

годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2015 г., както следва: 

за услугата пречистване на отпадъчните води   -  135 хил. лв. 

 

1.2. Среден размер на инвестициите  

 В регулаторната база на активите (РБА) не е включен среден размер на инвестиции за 2016 

г., тъй като такива не са включени в одобрения от КЕВР с решение № БП-25/12.02.2016 г., 

допълнен за 2016 г. бизнес план на „ВиК - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград. 

 

1.3. Необходим оборотен капитал 

Необходимият оборотен капитал е определен при нетен цикъл 84 дни и 4 бр. цикли в 

годината, в съответствие с параметрите от решение № Ц-18/29.05.2015 г. на КЕВР, и е както 

следва: 

за услугата пречистване на отпадъчните води   -  126 хил. лв.  

 

1.4. Регулаторна база на активите (РБА) 

Предложената регулаторната база на активите е образувана на база отчетна стойност на 

дълготрайните активи и съответната натрупана амортизация за 2015 г. в съответствие с 

амортизационния план за регулаторни цели и годишния финансов отчет на дружеството към 

31.12.2015 г., както следва:  

за услугата пречистване на отпадъчните води   -  143 хил. лв.  

 

1.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е в размер на 7,70%, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,96%, с данъчна ставка 10,00% 

и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 0%, в съответствие с утвърдената от 

Комисията с Решение № Ц-18/29.05.2015 г. 

 

1.6. Годишни разходи 

Прогнозните разходи за услугата пречистване на отпадъчните води са определени на база 

технико-икономическата част от пред-проектното проучване на обект „ПСОВ и довеждащи 

колектори - гр. Ботевград“.  

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 543 хил. лв. и са както 

следва: 

Разходите за материали  са в размер на 301 хил. лв. и включват: 

 Променливи разходи, в т.ч.:  

разходи за обеззаразяване в размер на 9 хил. лв. ВиК операторът е посочил, че ще се 

ползва хидратна вар за корекция на рН - 0,11 т/ден при средна цена 220 лв. = 24,2лв./ден. 

разходи за коагуланти в размер на 8 хил. лв. ВиК операторът е посочил, че по данни от 

технологичният проект на ПСОВ количеството на ползвания коагулант на ден ще бъде 32 л/ден 

или 11 680 л./год. Плътността на железния ферихлорид е 1,445 или 16,9 т. годишен разход на 

коагуланта, при цена 450 лв./тон. 

разходи за флокуланти в размер на 22 хил. лв. ВиК операторът е посочил, че ще използва 

полимер за обезводняване – 4гк/тон сухо вещество. По проект е предвидено 0,11 т/ден полимер, 

при цена 60 лв./ден. 

         разходи за ЛТК (лабораторно-технически комплекс) в размер на 25 хил. лв. са за 
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лабораторно оборудване, тъй като в проекта за ПСОВ е предвидена стая за лабораторни анализи, 

но не е предвидено самото оборудване. ВиК операторът е посочил следното оборудване:  

 преносим едноканален цифров уред HQ3OD - в зависимост от използвания електрод 

ще се мерят разтворен кислород /по проект сонди за разтворен кислород има в четирите 

биобасейни, а за контролиране на пречиствателния ефект на станцията е нужно измерване на 

вход и изход/, проводимост, рН, хлориди, нитрати, флуориди и сулфати. Общата цена за 

електроди и уред „Хах Ланге” е 2 745 лв.; 

 за анализ на неразтворени вещества: ексикатор за неразтворени вещества, 

лабораторна пръскалка, ексикант, филтри от стъклофибър, държател за филтри, смукателна 

колба, 1 л. лабораторен вакуумен маркуч, пинсета, часовниково стъкло, фуния Бюхнер, вакуум 

помпа, електрическа, филтърна хартия, тапи комплект, сушилня с обхват от +5 ° до  +300 °С. на 

обща стойност 3 768 лв.; 

 автоматичен уред за БПК5 на стойност 3 908 лв.; 

 сканиращ спектрофотометър на стойност 7 430лв.; 

 термостат за разлагане на водни проби на стойност 1 789лв.; 

 кюветни тестове ХПК за два обхвата, общ азот, фосфор, желязо, хром, кадмий, олово, 

медникел, цинк, цианиди; комплект тръбички, капачки и мембрани за дестилационна апаратура, 

система за разлагане на общи цианиди на обща стойност 5 310 лв.   

разходите за електроенергия за технологични нужди в размер на 189 хил.лв. са 

определени на база предвидения в проекта годишен разход за електроенергия от 1 113 126 квтч. с 

единична цена- 0,17 кВч. 

 Условно-постоянни разходи, в т.ч.: 

разходи за горива и смазочни материали, вкл.:  

- за технологични нужди в размер на 3 хил.лв. определени на база проектните 

данни за смазочни масла (средно на ден 0,001 т. при цена 8000 лв./т.) и за генератор (0,01 

т./месец при цена 1500лв./т.); 

- за транспортни средства и механизация в размер на 8 хил.лв. определени 

на база 0,02 т./ден гориво при цена 1 500 лв./т. ВиК операторът е посочил, че служебен превоз 

за станцията ще се ползва само за дневните смени и в работни дни; 

разходи за работно облекло в размер на 3 хил.лв. са изчислени, като за целия персонал е 

предвидено за работно облекло, което включва ръкавици, яке, панталон, обувки и шапки, ботуши 

и гащеризони на стойност 240 лв./ човек; 

разходи за канцеларски материали в размер на 5 хил. лв., като в ПИП са предвидени 

15лв./ден; 

други разходи за материали в размер на 29 хил. лв., включващи: 

 консумативи за сонди на стойност 12 хил. лв.; 

 консумативи за озонатори на стойност 4 хил. лв.; 

 смяна на филтри и износващи се части за въздуходувки на стойност 8 хил.лв.; 

 смяна на контролери на стойност 2 хил. лв.; 

 материали за помпи на стойност 2 хил. лв.; 

 подмяна на лагери на стойност 1 хил. лв. 

Разходите за външни услуги са в размер на 71 хил. лв. и включват: 

 Променливи разходи, в т.ч.: 

разходи за такса регулиране в размер на 2 хил. лв. е определена в съответствие с 

дължимата от ВиК оператора такса за 2015 г., разпределена за трите регулирани услуги; 

 Условно-постоянните разходи, в т.ч.:  

разходи за застраховки в размер на 5 хил. лв., определени на база стойността на ПСОВ; 

разходи за местни данъци и такси в размер на 5 хил. лв., определени на база стойността 

на ПСОВ; 

разходи за съобщителни услуги  в размер на хиляда лева; 

разходи за транспортни услуги в размер на хиляда лева за доставка на консумативи от 

фирмите производители на съоръженията в ПСОВ; 

разходи за вода, осветление и отопление в размер на 13 хил. лв. са определени в 

съответствие с посочения в ПИП разход за електроенергия за осветление на площадката ( 72 

кВч/ден ) и за климатизация и отопление ( 135 кВч./ден); 
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разходи за публикации в размер на хиляда лева; 

разходи за консултантски дейности в размер на 8 хил. лв., в т.ч.: 

  юридически в размер на 2 хил.лв. за водене на дела с некоректни 

потребители и съдебни такси; 

  финансово-счетоводни и одиторски в размер на хиляда лева, определени на 

база сключен договор с одиторска фирма, като общият годишен разход е разпределен между 

регулираните услуги; 

  технически в размер на 2 хил.лв. предвидени за технически консултации 

относно биохимичния процес на ПСОВ; 

  други в размер на 3 хил.лв. предвидени за тариране на дебитомери на вход и 

изход ПСОВ и на 4 броя сонди за измерване на разтворен кислород във всеки басейн, сонди за 

рН, амоняк, нитрати и нитрити и неразтворени вещества; 

разходи за въоръжена и противопожарна охрана в размер на 6 хил.лв. Дружеството е 

посочило, че планира да сключи договор с охранителна фирма за поставяне на паник бутон при 

действие при евентуални набези, както и алармена система при засичане на хора на 1 метър от 

оградата. Този разход се формира и от монтираните 12 броя камери за наблюдение на обекта и 

система за видеонаблюдение, поради голямата отдалеченост на ПСОВ и голямата охраняема 

площ на обект;  

разходи за суми по договори за инкасиране в размер на 7 хил. лв. определени на база 

сключен  договор на ВиК операторът с „Пощи” и с „Easy Pay” за събиране на дължимите суми на 

потребителите; 

съдебни разходи в размер на 2 хил. лв. 

други разходи за външни услуги в размер на 20 хил. лв., в т.ч.: 

  по договор с колекторски фирми в размер на 5 хил. лв., като ВиК операторът 

посочва, че за събиране на стари задължения, заплащат на фирмата 10%  от стойността; 

  акредитирани лаборатории в размер на 15 хил.лв. изчислен на база една 

проба на вход и изход ПСОВ месечно при цена за анализ 625лв./проба. Това се налага тъй като 

лабораторията, която ще бъде оборудвана в ПСОВ – гр. Ботевград няма да се акредитира. 

Разходите за амортизации са в размер на 5 хил.лв. 

Разходите за възнаграждения в размер на 106 хил. лв.  в съответствие с данните в ПИП 

за численост на персонала за ПСОВ – гр. Ботевград и предвидената работна заплата. В ПИП са 

посочени 16 бр. персонал, но ВиК операторът е посочил, че длъжностите началник ПСОВ, 

технолог и лаборант ще се съвместяват от един служител, както и длъжностите електро- и 

СКАДА техник и машинен техник, а хигиенист няма да бъде назначаван, тъй като операторите 

ще изпълняват и тази дейност. 

Разходите за социални осигуровки са в размер на 26 хил. лв., в т.ч.; 

социални осигуровки в размер на 24 хил. лв. са изчислени на база 23 % от разходите за 

възнаграждения; 

социални разходи  размер на 2 хил. лв. определени съгласно Колективният трудов договор 

на „В и К-Бебреш” ЕООД в съответствие с броя персонал работещ в ПСОВ. 

Други разходи в размер на 22 хил. лв., както следва:  

разходи за безплатна храна, съгласно нормативен документ в размер на 8 хил.лв. и 

включват ваучери за храна на работещите с ПСОВ – гр. Ботевград;  

разходи за охрана на труда в размер на хиляда лева;  

разходи за служебни карти и пътувания в размер на хиляда лева. ВиК операторът 

посочва, че, тъй като ПСОВ е извън населеното място и естеството на работа изисква 

дванадесетчасовите смени на операторите, този разход се налага за пътуване на служителите до 

населените места;  

разходи за командировки в размер на хиляда лева;  

разходи за квалификации и стипендии в размер на хиляда лева за обучение на работещите 

в ПСОВ и придобиване на необходимата квалификация;  

разходи за изпитания на съоръжения в размер на 4 хил. лв.; 

други разходи в размер на 6 хил.лв. за профилактика на тръби,  кранове, озонатори, 

решетки, почистване на биобасейните, профилактика на лебедки и др. 

Разходите за текущ и авариен ремонт в размер на 12 хил. лв.  
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1.7. Количества вода  

 Годишните количества за услугата пречистване на отпадъчни води са изчислени на база 

отчетените количества отведени отпадъчните води за 2015 г. за населените места: гр. Ботевград, 

гр. Трудовец, гр. Врачеш и в.з. Зелин, както следва: 

Количества за услугата пречистване на отпадъчните води 

Количествата пречистени отпадъчни води                                     1 285 хил. м3   

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.     823 хил. м3 

Промишлени и други стопански потребители:                            

    степен на замърсяване 1                      462 хил. м3 

 

Коефициентът, отразяващ степента на замърсяване е както следва: 

степен на замърсяване 1  -  1,30   

 

1.8. Необходими годишни приходи 

          Необходимите годишни приходи, предложени в заявлението са, както следва: 

за услугата пречистване на отпадъчните води – 554 хил. лв. 

 

2. Констатации и правна рамка 

Въз основа на извършения анализ на внесеното заявление за цени, са направени следните 

констатации: 

1. С решение № БП-038/04.12.2008 г. Комисията е одобрила бизнес план на 

“Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград за регулаторен период 2009 г.-

2013 г.  

2. С Решение № Ц-18/29.05.2015 г., считано от 01.06.2015 г. Комисията е приела 

прилагането на метод на регулиране чрез стимули „горна граница на цени” за “Водоснабдяване и 

канализация - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград, определила е регулаторен период с 

продължителност до 31.12.2015 г. и е утвърдила на ВиК оператора цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги за първия ценови период от регулаторния период, като за базова 

година е използвана 2013 г.  

3. 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.  

4. 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.  

5. 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. 

6. С решение № БП-20 от 07.05.2015 г. на КЕВР е одобрен допълнен бизнес плана за 

периода 2014 и 2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на “Водоснабдяване 

и канализация - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград, за периода 2009 – 2013 г.  

7. С решение № БП-25/12.02.2015 г. Комисията е одобрила допълнен бизнес план за 

развитие на дейността на “Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград за 2016 

г. 

8. 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.  

9. Във връзка с новоизградената ПСОВ – гр. Ботевград, са представени следните 

документи: 

 Протокол образец 16 от 18.12.2015 г.  

 Разрешение за ползване № СТ-05-2507/23.12.2015 г. 

 

3. Разходи и ценообразуващи елементи 
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След извършения преглед на заявлението за цени на услугата пречистване на отпадъчните 

води на “Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград, разходите и 

ценообразуващите елементи на внесените за утвърждаване цени се коригират, както следва: 

 

3.1. Дълготрайни активи  

 Предложената призната стойност на дълготрайните активи, образувана на база отчетните 

стойности на дълготрайните активи за 2015 г. се приема. 

 

3.2. Среден размер на инвестициите  

 В одобрения от КЕВР с решение № БП-25/12.02.2016 г., допълнен за 2016 г. бизнес план на 

“Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград инвестиции не са включени, в 

регулаторната база на активите (РБА) не следва да се включва среден размер на инвестиции за 

2016 г. 

 

3.3. Необходим оборотен капитал 

Предложеният необходимият оборотен капитал е определен съгласно изискванията на глава 

четвърта от Указанията, но с оглед корекциите по т. 3.6. се коригира както следва: 

за услугата пречистване на отпадъчните води   -   94 хил. лв. 

 

3.4. Регулаторна база на активите (РБА) 

Предложената регулаторна база на активите е определена в съответствие с 

амортизационния план за регулаторни цели и годишния финансов отчет на дружеството към 

31.12.2015 г., но с оглед корекциите по т. 3.6. се коригира, както следва: 

за услугата пречистване на отпадъчните води   -   111 хил. лв. 

 

3.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

Предложената нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е в размер 

на 7,70%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 

6,96%, с данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 0%, 

съответства на утвърдената от Комисията с Решение № Ц-18/29.05.2015 г. и се приема. 

 

3.6. Признати годишни разходи за услугата пречистване на отпадъчните води 

Предложените общи годишни разходи за услугата пречистване на отпадъчните води в 

размер на 543 хил. лв. не се приемат, като се предлага да бъдат в размер на 411 хил. лв., както 

следва: 

Разходите за материали в размер на 301 хил. лв. не се приемат, като се предлага да бъда 

в размер на 190 хил.лв., както следва: 

 Променливи разходи, в т.ч.:  

разходи за обеззаразяване в размер на 9 хил. лв. не се приемат, а се коригират на 3 хил.лв. 

на база проектни данни и данни за реално замърсително натоварване на вход ПСОВ, посочено в 

три протокола от изпитване на проби в акредитирана лаборатория; 

разходи за коагуланти в размер на 8 хил. лв не се приемат, а се коригират на хиляда лева 

на база проектни данни и данни за реално замърсително натоварване на вход ПСОВ,  посочено в 

три протокола от изпитване на проби в акредитирана лаборатория; 

разходи за флокуланти в размер на 22 хил. лв. не се приемат, а се коригират на 3 хил.лв. 

на база проектни данни и данни за реално замърсително натоварване на вход ПСОВ, посочено в 

три протокола от изпитване на проби в акредитирана лаборатория; 

разходи за ЛТК (лабораторно-технически комплекс) в размер на 25 хил. лв. не се 

приемат, а се коригират на 5 хил. лв. за посочените от ВиК операторът кюветни тестове ХПК за 

два обхвата, общ азот, фосфор, желязо, хром, кадмий, олово, медникел, цинк, цианиди; комплект 

тръбички, капачки и мембрани за дестилационна апаратура, система за разлагане на общи 

цианиди. Останалите разходи посочени от ВиК операторът в размер на 20 хил. лв. не са с 

променлив характер и следва да се посочат на ред други разходи за материали; 

разходите за електроенергия за технологични нужди в размер на 189 хил. лв. не се 

приемат, а се коригират на 124 хил. лв. отчитайки следните фактори: 
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 електрическа енергия средно напрежение в кВтч, определена на годишна база, въз 

основа на реално консумирана електрическа енергия за м. април и м. май (периода, през които са 

функционирали всички съоръжения в ПСОВ); 

 във връзка с изискването от 01.08.2013 г. ВиК операторите да закупуват 

електрическа енергия средно напрежение на свободен пазар, предложената от ВиК оператора 

цена от 174 лв/кВтч (с надбавки, посочена в технико-икономическа част от предпроектното 

проучване), не се приема, а се коригира на 78,1 лв./мВтч (без надбавки), като същата е получена 

като средноаритметична стойност от цена на електрическа енергия средно напрежение на 

свободен пазар, посочена в бизнес плановете на тринадесет дружества, закупуващи електрическа 

енергия средно напрежение на свободен пазар; 

 цени за мрежови услуги и надбавки, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на 

КЕВР. 

Условно-постоянни разходи, в т.ч.: 

разходи за горива и смазочни материали, вкл.:  

- за технологични нужди в размер на 3 хил. лв. се приемат; 

- за транспортни средства и механизация в размер на 8 хил. лв. се приемат; 

 разходи за работно облекло в размер на 3 хил.лв. се приемат; 

разходи за канцеларски материали в размер на 5 хил. лв. се приемат; 

други разходи за материали в размер на 29 хил. лв., не се приемат, а се коригират на 35 

хил. лв. както следва: 

- други разходи за материали в размер на 29 хил. лв., не се приемат, а се коригират 

на 15 хил.лв. за консумативи за сонди (12 хил. лв.), смяна на контролери (2 хил.лв.) 

и подмяна на лагери (1 хил. лв.) 

- други разходи за Лабораторно-техническо оборудване в размер на 20 хил.лв.  

Разходите за външни услуги в размер на 71 хил. лв. не се приемат, като се предлага да 

бъдат в размер на 61 хил.лв., както следва: 

 Променливи разходи, в т.ч.: 

разходи за такса регулиране в размер на 2 хил. лв. се приемат. 

 Условно-постоянните разходи, в т.ч.:  

разходи за застраховки в размер на 5 хил. лв. се приемат; 

разходи за местни данъци и такси в размер на 5 хил. лв. се приемат; 

разходи за съобщителни услуги  в размер на хиляда лева се приемат; 

разходи за транспортни услуги в размер на хиляда лева се приемат; 

разходи за вода, осветление и отопление в размер на 13 хил. лв. не се приемат, а се 

коригират на 10 хил.лв. въз основа на цена от 78,1 лв./мВтч (без надбавки), като същата е 

получена като средноаритметична стойност от цена на електрическа енергия средно напрежение 

на свободен пазар, посочена в бизнес плановете на тринадесет дружества, закупуващи 

електрическа енергия средно напрежение на свободен пазар; 

разходи за публикации в размер на хиляда лева се приемат; 

разходи за консултантски дейности в размер на 8 хил. лв. не се приемат, а се коригират 

на 6 хил.лв. както следва: 

  юридически в размер на 2 хил. лв. се приемат; 

  финансово-счетоводни и одиторски в размер на хиляда лева се приемат; 

  технически в размер на 2 хил. лв. не се приемат. ПСОВ е в гаранционен 

срок и за всички въпроси и консултации относно процесите и работата на станцията, 

дружеството следва да се обръща към изпълнителите; 

  други в размер на 3 хил.лв. се приемат; 

разходи за въоръжена и противопожарна охрана в размер на 6 хил. лв. се приемат; 

разходи за суми по договори за инкасиране в размер на 7 хил. лв. се приемат; 

съдебни разходи в размер на 2 хил. лв. се приемат; 

други разходи за външни услуги в размер на 20 хил. лв., в т.ч.: 

  по договор с колекторски фирми в размер на 5 хил. лв. не се приемат, тъй 

като към момента на подаване на заявлението дружеството няма сключен такъв договор; 

  акредитирани лаборатории в размер на 15 хил. лв. се приемат. 

Разходите за амортизации в размер на 5 хил. лв. се приемат. 
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Разходите за възнаграждения в размер на 106 хил. лв.  се приемат. 

Разходите за социални осигуровки са в размер на 26 хил. лв. не се приемат, а се 

коригират на 34 хил. лв. както следва: 

социални осигуровки в размер на 24 хил. лв. се приемат; 

социални разходи  размер на 2 хил. лв. не се приемат, а се коригират на 10 хил.лв., като се 

включват и предвидените от ВиК оператора разходи за ваучери за храна. 

Други разходи в размер на 22 хил. лв., не се приемат, а се коригират на 10 хил. лв. както 

следва: 

разходи за безплатна храна, съгласно нормативен документ в размер на 8 хил. лв. не се 

приемат, тъй като са признати като социални разходи;  

разходи за охрана на труда в размер на хиляда лева се приемат;  

разходи за служебни карти и пътувания в размер на хиляда се приемат;  

разходи за командировки в размер на хиляда лева се приемат; 

разходи за квалификации и стипендии в размер на хиляда лева се приемат;  

разходи за изпитания на съоръжения в размер на 4 хил. лв. не се приемат, тьй като 

ПСОВ е в гаранционен срок; 

други разходи в размер на 6 хил.лв. се приемат;  

Разходите за текущ и авариен ремонт в размер на 12 хил. лв. не се приемат, тьй като са 

необосновани, а самата ПСОВ е в гаранционен срок. 

 

3.7. Количества вода  

Предложените годишните количества за услугата пречистване на отпадъчните води са 

определени на база отчетените количества отведени отпадъчните води за 2015 г. за населените 

места: гр. Ботевград, гр. Трудовец, гр. Врачеш и в.з. Зелин се приемат. 

Предложеният коефициент отразяващ степента на замърсяване се приема. 

 

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 пречистване на отпадъчните води    -  415 хил. лв.  

 

3.9. Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги 

Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е 2,82лв./куб.м, изчислена съгласно § 1, 

ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област София за 

2015 г. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „ВиК - Бебреш” ЕООД, гр. 

Ботевград 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 услугата 

пречистване на отпадъчните води за „Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД, гр. 

Ботевград са, както следва: 

 

Признати годишни разходи 

за услугата пречистване на отпадъчните води         -  406 хил. лв.  

 

Регулаторна база на активите 

за услугата пречистване на отпадъчните води         -  111 хил. лв.  

 

Необходим оборотен капитал 

за услугата пречистване на отпадъчните води        -  94 хил. лв.  

 

Норма на възвръщаемост на капитала 

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е в размер на 7,70%, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 6,96%, с 

данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 0%. 
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Необходими годишни приходи 

за услугата пречистване на отпадъчните води         -  415 хил. лв.  

 

Количества вода 

Пречистване на отпадъчните води  

Количествата пречистени отпадъчни води                                     1 285 хил. м3   

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.     823 хил. м3 

Промишлени и други стопански потребители:                            

    степен на замърсяване 1                      462 хил. м3 

 

Коефициентът отразяващ степента на замърсяване е както следва: 

степен на замърсяване 1  -  1,30   

 

Цени на нова услуга пречистване на отпадъчните води на „Водоснабдяване и 

канализация - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград 

 

Цени за услугата пречистване на отпадъчните води за: 

- битови и приравнени към тях обществени,търговски и др.потребители - 0,29 лв./куб.м 

- за промишлени и др. стопански потребители:  

степен на замърсяване 1                                  - 0,38 лв./куб.м  

 (В цените не е включен ДДС) 

 

4. Открито заседание на КЕВР, обществено обсъждане и допълнително постъпили в 

законоустановения 14-дневен срок становища по проекта на решение за утвърждаване на 

цени. 

4.1. Открито заседание 

В съответствие с разпоредбите на чл. 23 от НРЦВКУ и чл. 43, ал. 6 от Правилника за 

дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, на 

закрито заседание на Комисията, проведено на 06.07.2016 г., с протоколно решение по т. 3 от 

протокол № 146/06.07.2016 г. е приет доклада на работната група с вх. № В-Дк-126/04.07.2016 г. 

и е определена дата за провеждането на открито заседание и обществено обсъждане на 

предложението за цени на 13.07.2016 г. от 10.00 ч. 

С писмо на КЕВР, изх. № В-17-04-6/07.07.2016 г., „Водоснабдяване и канализация – 

Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград е информирано за организирано на 13.07.2016 г. открито заседание 

на Комисията, на което се яви г-н Цветозар Гаврилов – управител. 

Беше направено следното изказване: 

 Цв. Гаврилов заяви, че от страна на дружеството доклада се приема, като имат само две 

забележки за разходи, които не са признати. Едната е относно разходите за външни услуги  на 

колекторска фирма, която събира просрочени задължения от абонати. Втората е относно 

непризнати технически разходи за около 2 хил. лв. Независимо, че станцията е в гаранционен 

срок, се налага и извършване на извън гаранционни ремонти, които са разход за дружеството, 

като например наложилото се отстраняване на аварии, причинени от токови удари от 

гръмотевици. 

 

4.2. Обществено обсъждане 

С писмо на КЕВР, изх. № В-04-00-89/06.07.2016 г., като заинтересовани лица бяха 

поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на 

Република България, Национален браншов синдикат „Водоснабдител” - КНСБ, Конфедерация на 

работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, 

Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Българска асоциация по 

водите, Съюза на В и К операторите в Република България, Федерация на потребителите в 

България, Федерация (Строителство, Индустрия и Водоснабдяване) – Подкрепа, Комисия за 

защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, община Ботевград. 
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На общественото обсъждане присъстваха г-н Красимир Богоев – заместник-председател 

на Национален браншов синдикат „Водоснабдител”- КНСБ; г-н Александър Димитров – 

началник отдел „Икономически анализи“ в Българска търговско-промишлена палата; г-н Благой 

Козарев – заместник-председател на Българска асоциация по водите; г-н Ганчо Тенев – 

председател на Съюза на В и К операторите в Република България; г-н Огнян Димов – заместник 

– председател на Федерация (Строителство, Индустрия и Водоснабдяване) – Подкрепа; г-н Борис 

Борисов – заместник-кмет на община Ботевград. 

На общественото обсъждане присъстваха също: г-н Георги Владов – управител на „ВиК - 

Видин” ЕООД, гр. Видин; г-н Стоян Иванов – управител на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, 

гр. Разград; г-жа Илияна Веселинова – главен счетоводител на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, 

гр. Разград; г-н Цветозар Гаврилов – управител на „ВиК– Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград; г-н 

Петър Калчев – управител на „ВиК“ ООД, гр. Добрич; г-н Мариян Николов – заместник-

управител на „ВиК“ ООД, гр. Добрич; г-н Кирил Кочев – главен инженер на „ВиК“ ООД, гр. 

Враца; г-жа Верка Иванова – главен счетоводител на „ВиК“ ООД, гр. Враца; г-н Бойко Ничев – 

ръководител направление във „ВиК“ ООД, гр. Враца. 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на Република 

България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на 

индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в 

България, Комисия за защита на потребителите и Гражданско движение „ДНЕС“ не изпращат 

свои представители.  

Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масово 

осведомяване. 

Бяха направени следните изказвания: 

К. Богоев – Национален браншов синдикат „Водоснабдител”- КНСБ заяви, че 

присъствието на заместник-кмета на Ботевград показва заинтересованост от страна на 

собственика. Апелира към Комисията за приемане на разходите за работни заплати, включително 

годишна индексация на фонда с 1%, и промяна размера на минималните работни заплати. 

А. Димитров – началник отдел „Икономически анализи“ в Българска търговско-

промишлена палата, изказа становище без микрофон. Няма възражения. 

Б. Козарев – заместник-председател на Българска асоциация по водите, изказа становище 

от името на асоциацията в подкрепа исканията на ВиК операторите. 

Г. Тенев – председател на Съюза на В и К операторите в Република България заяви, че по 

отношение на новите пречиствателни станции за отпадъчни води, че са построени от общините, 

при което не са взети под внимание доста от забележките на операторите. По всички има 

доработки, които са извън гаранционния период, както посочват представителите на 

„Водоснабдяване и канализация - Бебреш“ ЕООД. Няма станция, която да е пусната за един 

месец. Самият период е между шест и девет месеца. Това е идеален вариант. Веднага след това 

ще последва и проблем с утайките. Тези проблеми са наредени един след друг. 

О. Димов – заместник - председател на Федерация (Строителство, Индустрия и 

Водоснабдяване) – Подкрепа заяви, че освен, че заплатите ежегодно се индексират с един 

процент за прослужено време, от началото на годината минималната работна заплата е 460 лв. 

Минимална заплата за бранша е увеличена с коефициент 1,05. Апелира предложенията на ВиК 

операторите да бъдат взети в предвид, за да се гарантира високото качество на услугата. 

Б. Борисов – заместник кмет на гр. Ботевград заяви, че новото ръководство на 

„Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД е поело дружеството в изключително тежко и 

незавидно финансово състояние с над 1 000 000 лв. задължения. Съвместно с подкрепата на 

общината се работи много активно за подобряване дейността на дружеството – оптимизира се 

работният състав, оптимизират се разходите. Дружеството показва много добри резултати за 

полугодието на тази година. Апелира към Комисията да разгледа  и удовлетвори възражението 

на дружеството, ако е възможно. 

     

4.3. Постъпили писмени възражения 

В регламентирания 14-дневен срок след проведеното обществено обсъждане са постъпили 

писмени възражения от „Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД,  гр. Ботевград с вх. № 

В-17-04-6/13.07.2016 г. и с вх. № В-17-04-6/22.07.2016 г. по отношение на извършените корекции 
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на разходите и ценообразуващите елементи, както следва: 

4.3.1 Възразява се относно непризнаването на 2 хил. лв. технически разходи, тъй като 

ПСОВ е в гаранция. Посочва се, че за краткия период на експлоатация, дружеството вече е 

извършило разходи в размер на хиляда лв. за изгоряла електроника от токови удари и 

гръмотевици, като същите не се признават от гаранции. Поради това ВиК операторът е заложил 2 

хил. лв. за подобен вид разходи. 

4.3.2 Възразява се относно непризнаването на 5 хил. лв. разходи за колекторски фирми, 

като се посочва че разходите са начислени на база досегашния опит на дружеството с клиенти, 

които не заплащат задълженията си. Приложен е рамков договор за правна защита и съдействие 

от 23.06.2016 г., сключен между „ВиК – Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград и АДВОКАТСКО 

ДРУЖЕСТВО „ПОПОВ И ПАРТНЬОРИ“.  

4.3.3 Възразява се относно намалението на разходите за електроенергия за технологични 

нужди от 189 хил. лв. на 124 хил. лв. и по конкретно, че намалението е на база консумирана 

електрическа енергия за месеците април и май, но не е включена електрическа енергия за 

обработване на утайките. Процесът по формиране на утайка вече е започнал и през м. август ВиК 

операторът планира да започне отделяне и центрофугиране на утайка. Дружеството е посочило, 

че разходът за технологично управление на утайките е 40 кВч. по 5 ч. работа средно на 

денонощие по 365 дни = 73мВч. електроенергия или 5 700 лв. /годишно. В тази връзка ВиК 

операторът иска разходи за електроенергия в размер на 130 хил.лв. 

 

4.4. Становище по постъпили писмени възражения 

Възражението по т. 4.3.1 относно непризнатите технически разходи в размер на 2 хил. лв. 

не се приема, тъй като цитираните непризнатите разходи са за технически консултантски 

дейности, които следва да се извършват от изпълнителите в рамките на гаранционния срок на 

ПСОВ.  

В резултат на представената от дружеството обосновка за необходимостта от извършване на 

разходи за отстраняване на аварии, извън гаранционната поддръжка на ПСОВ се признават 

разходи за текущ и авариен ремонт в размер на 2 хил. лв. 

Възражението по т. 4.3.2 относно непризнатите разходи за колекторски фирми в размер на 

5 хил.лв. се приема, като разходите за колекторски фирми се признават в размер на 5 хил.лв.  

Възражението по т. 4.3.3 относно намалените разходи за електроенергия за технологични 

нужди се приема. 

 

5. Разходи и ценообразуващи елементи 

Във връзка с Решение № Ц-19/30.06.2016 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на 

електрическа енергия, мрежови услуги и надбавки, считано от 01.07.2016 г., разходите за 

електрическа енергия за технологични нужди се запазват в размер на 124 хил.лв. и отчитайки  

внесеното възражение на ВиК оператора, разходите за електрическа енергия за технологични 

нужди се признават в размер на 130 хил. лв. 

 

           Предвид изложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 13 от Закона за 

регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а” от 

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 и във връзка със заявление с вх. № В-17-04-

13/13.06.2016 г., за утвърждаване на цени за услугата пречистване на отпадъчните води на 

„Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД,  гр. Ботевград 

  

I. Утвърждава на „Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД,  гр. Ботевград 

ценообразуващи елементи на цените по т. II, както следва:  

 

Признати годишни разходи 

за услугата пречистване на отпадъчните води         -  419 хил. лв.  
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Регулаторна база на активите 

за услугата пречистване на отпадъчните води         -  114 хил. лв.  

 

Необходим оборотен капитал 

за услугата пречистване на отпадъчните води        -    97 хил. лв.  

 

Норма на възвръщаемост на капитала 

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е в размер на 7,70%, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 6,96%, с 

данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 0%. 

 

Необходими годишни приходи 

за услугата пречистване на отпадъчните води         -  428 хил. лв.  

 

Количества вода 

Пречистване на отпадъчните води  

Количествата пречистени отпадъчни води                                     1 285 хил. м3   

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.     823 хил. м3 

Промишлени и други стопански потребители:                            

    степен на замърсяване 1                      462 хил. м3 

 

Коефициентът отразяващ степента на замърсяване е както следва: 

степен на замърсяване 1  -  1,30   

ІІ. Утвърждава, считано от 01.08.2016 г. цени без ДДС за услугата пречистване на 

отпадъчните води, предоставяна от „Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД, гр. 

Ботевград, както следва: 

- битови и приравнени към тях обществени,търговски и др.потребители - 0,30 лв./куб.м 

- за промишлени и др. стопански потребители:  

степен на замърсяване 1                                  - 0,39 лв./куб.м  

 (В цените не е включен ДДС) 

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

               ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

     

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                РОСИЦА ТОТКОВА 


