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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Ц –  33 

 

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-

30-10/27.06.2016 г., за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните 

услуги на “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца, събраните данни от 

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

В-Дк-130/26.07.2016 г.,  установи следното:  

 

“Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца е внесло в Комисията за енергийно и 

водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление за утвърждаване / изменение на цените на 

водоснабдителните и канализационните услуги с вх. № В-17-30-10/27.06.2016 г. 

С Решение № Ц-42/26.09.2012 г. на Комисията, в сила от 01.10.2012 г. на 

“Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца са утвърдени цени и ценообразуващи 

елементи по чл. 19 от ЗРВКУ (непредвидено и непреодолимо събитие от извънреден характер 

– цена на електроенергията) за втори ценови период от петгодишния регулаторния период, 

образувани по метода „горна граница на цени”. 

 

Действащите и предложените от ВиК оператора цени са, както следва: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без 

ДДС 

Действащи 

цени, 

утвърдени с 

Решение №Ц-

42/26.09.2012 г. 

Предложени 

от ВиК 

оператора със 

заявление с 

вх. №В-17-30-

10/27.06.2016г. 

Изменение   

(%) 

Доставяне на вода на потребители - 

ВС Гравитачна 
0,95 1,17 23,16% 

Доставяне на вода на потребители - 

ВС Смесена 
1,43 1,49 4,20% 

Доставяне - ВС Помпена 

(непитейна) 
1,25 - - 

Доставяне на вода на друг ВиК 

оператор 
0,12 - - 

Отвеждане битови и приравнени 

към тях 
0,21 0,24 14,29% 

Пречистване битови и приравнени 

към тях 
0,28 0,41 46,43% 

Пречистване 

промишлени 

степен на 

замърсяване 1 
0,70 1,02 45,71% 
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степен на 

замърсяване 2 
0,84 1,22 45,24% 

степен на 

замърсяване 3 
0,98 1,43 45,92% 

Комплексни цени - битови и 

приравнени към тях* 
1,92 2,14 11,46% 

* Комплексната цена се отнася само за ВС Смесена, защото във ВС Гравитачна има 

само една услуга – доставяне на вода. 

 

Във внесеното заявление за цени, посочено по-горе, “Водоснабдяване и канализация” 

ООД, гр. Враца не е предложило цена за услугите доставяне на вода с непитейни качества и 

доставяне на вода за друг ВиК оператор.  

От прегледа на внесеното заявление за цени 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 приложеното копие на вестник „Новинар” от 26.05.2016 г. и вестник „Конкурент” от 

същата дата. 

   

1.  Предложени от ВиК оператора разходи и ценообразуващи елементи във 

внесеното заявление за цени 

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). 

Предложените цени на водоснабдителните и канализационните услуги във внесеното 

заявление са образувани на основата на ценовия изчислителен модел за утвърдените цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги за предходния ценови период от регулаторния 

период с Решение № Ц-42/26.09.2012 г. на ДКЕВР и отчетни данни за 2015 г., както е 

изискването на глава четвърта от Указанията.  

Към подаденото заявление за цени с вх. № В-17-30-10/27.06.2016 г., „ВиК” ООД, гр. 

Враца е внесло: 

 допълнителна информация по ел. поща от 01.07.2016 г. относно 3 нови ПСОВ – 

Бяла Слатина, Мездра и Козлодуй: 

1. Извадка от работните проекти за необходимия брой персонал за обслужване на 

ПСОВ – съответно 9 бр. за ПСОВ-Мездра, 14 бр. за ПСОВ-Бяла Слатина и 14 бр. за ПСОВ-

Козлодуй; 

2. Протокол за предаване и приемане на ПСОВ-Козлодуй от 05.05.2015 г. между 

община Козлодуй и ВиК оператора; 

3. Протокол за предаване и приемане на помпена шахта към канализация и ел. 

захранване на помпената шахта от 22.12.2015 г. между община Козлодуй и ВиК оператора; 

4. Приемо-предавателен протокол от 01.04.2015 г. между ВиК оператора и община Бяла 

Слатина за стоеж „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Бяла Слатина“, финансиран по 

ОП Околна среда 2007-2013 г. с 4 позиции: 1) канализационна мрежа; 2) канализационен 

колектор до ПСОВ; 3) водопроводна мрежа и 4) ПСОВ-сгради и съоръжения; 

5.  Справки за нови обекти  и ел. енергия (3 ПСОВ и 4 КПС); 

6. Договор за продажба на нетна активна ел. енергия (средно и  ниско напрежение) 

№148/3.11.2015 г. между Мост енерджи АД. 

 Допълнителна информация по ел. поща от 04.07.2016 г. за същите обекти: 

1.  Разрешение за ползване №СТ-05-1117/23.07.2014 г. за ПСОВ-Козлодуй и протокол 

на държавна приемателна комисия за станцията; 
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2. Разрешение за ползване № СТ-05-104/28.01.2015 г. за ПСОВ-Мездра; 

3. Разрешение за ползване №Ст-05-217/18.02.2015 г. за интегрирания проект на воден 

цикъл на Бяла Слатина. 

 

1.1. Дълготрайни активи  

Призната стойност на дълготрайните активи е образувана на база отчетните стойности 

на дълготрайните активи за 2015 г. в амортизационния план на активите към одобрения с 

Решение № БП – 34/23.02.2016 г. бизнес план, както следва:  

 

 

услуга система 

отчетна стойност на ДА за 

2015 г.             (хил. лв.) 

Доставяне на вода 
 ВС Гравитачна 1 275 

 ВС Смесена 32 690 

Отвеждане на отпадъчни води 3 476 

Пречистване на отпадъчни води 4 799 

 

1.2. Среден размер на инвестициите  

 Средният размер на инвестициите включени в регулаторната база на активите (РБА) е 

определен съгласно инвестиционната програма за 2016 г. от бизнес плана, одобрен с Решение 

№ БП – 34/23.02.2016 г., а именно:  

планирани инвестиции 

(хил. лв.) 
2016 г. 

Доставяне на вода на потребителите ВС 

Гравитачна 120 

Доставяне на вода на потребителите ВС 

Смесена 3 566 

Отвеждане на отпадъчните води 55 

Пречистване на отпадъчните води 30 

 

1.3. Необходим оборотен капитал 

Необходимият оборотен капитал е определен на база нетен цикъл на оборотния капитал 

от 59 дни и 6 бр. цикли в годината, съгласно Решение на Комисията № Ц-42/26.09.2012., както 

следва: 

Необходим оборотен капитал 

 

(хил. 

лв.) 

Доставяне на вода на потребителите ВС 

Гравитачна 51 

Доставяне на вода на потребителите ВС 

Смесена 1 550 

Отвеждане на отпадъчните води 117 

Пречистване на отпадъчните води 183 

 

1.4. Регулаторна база на активите (РБА) 

Предложената регулаторната база на активите е образувана на база отчетните 

стойности на дълготрайните активи и съответните натрупани амортизации за 2015 г. в 

съответствие с амортизационния план на активите към одобрения с Решение № БП – 

34/23.02.2016 г. бизнес план, както следва:  

РБА хил. лв. 

Доставяне на вода на потребителите ВС 669 
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Гравитачна 

Доставяне на вода на потребителите ВС 

Смесена 17 212 

Отвеждане на отпадъчните води 1 624 

Пречистване на отпадъчните води 1 674 

 

1.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане, предложена от ВиК 

оператора е равна на утвърдената с Решение на Комисията Ц-42/26.09.2012 в размер на 5,73%, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 5,11% 

с данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 9,42%. 

 

1.6. 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-

42/26.09.2012 г. на Комисията, като са добавени и допълнителни разходи, свързани с активи, 

които не са включени в действащите цени. 

В представената текстова обосновка от „ВиК” ООД, гр. Враца е посочено, че 

увеличението на цената за услугата доставяне на вода на потребителите се дължи на 

увеличените разходи за амортизация; увеличението на цената за услугата отвеждане на 

отпадъчните и дъждовни води се дължи на увеличени разходи за амортизации и ел. енергия, а 

увеличението на цената за пречистване на отпадъчни води, което е най-голямо, се дължи на 

въведените в експлоатация 3 нови ПСОВ (Козлодуй, Бяла Слатина и Мездра), и свързаните с 

тях разходи за ел. енергия, за обеззаразяване, флокуланти, лабораторно-технически комплекси, 

за амортизация, за възнаграждения и осигуровки на персонала. 

 

1.6.1. За услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Гравитачна 

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 370 хил. лв. и са 

увеличени с 1,9% спрямо утвърдените с решение № Ц-42/26.09.2012 г. на Комисията  

(363 хил. лв.). 

Изменението на отделните видове утвърдени разходи спрямо предложените е, както 

следва: 

 Разходи за материали  в размер на 20 хил. лв. са равни на утвърдените, в т.ч.: 

разходи за материали (обеззаразяване) -  4 хил. лв. са равни на утвърдените; 

 разходи за лабораторно-технологични комплекси – не са предвидени в действащата 

цена и не се предвиждат нови такива; 

 разходи за електроенергия за технологични нужди - не са предвидени в действащата 

цена и не се предвиждат нови такива;  

разходи за горива и смазочни материали от  8 хил. лв. са равни на утвърдените; 

разходи за работно облекло в размер на 5 хил. лв. са равни на утвърдените; 

разходи за канцеларски материали в размер на 1 000 лв. са равни на утвърдените; 

други разходи в размер на 2 000 лв. са равни на утвърдените 

 Разходи за външни услуги от утвърдени 44 хил. лв. са намалени на  43 хил. лв., в т.ч.:  

 разходи за застраховки в размер на 4 хил. лв. са равни на утвърдените; 

 разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик в размер на 0 хил. лв. 

са равни на утвърдените; 

разходи за местни данъци и такси в размер 16 хил. лв. са намалени на 15 хил. лв.; 

разходи за такса регулиране от 1 000 лв. са увеличени на 2 000 лв.; 

разходи за такса водовземане от 9 хил. лв. са намалени на 7 хил. лв., преизчислени към 

заложените количества в справка № 7 „Годишни количества доставена, отведена и пречистена 

вода“; 

Всички останали разходи за външни услуги са равни на утвърдените с Решение № Ц-
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42/26.09.2012 г. 

Разходи за амортизации от утвърдени 48 хил. лв. са увеличени на 57 хил. лв., 

изчислени със стойности на амортизационната квота за 2015 г. от амортизационния план към 

одобрения бизнес план на 2016 г., в т.ч.: 

разходите за амортизации от утвърдени 48 хил. лв. са увеличени на 54 хил. лв.; 

разходите за амортизации от инвестициите са в размер на 3 хил. лв. 

Разходите за възнаграждения в размер на 62 хил. лв. са равни на утвърдените, в т.ч.: 

Разходите за трудови възнаграждения в размер на 62 хил. лв. са равни на утвърдените; 

Суми по граждански договори и хонорари не са предвидени; 

Разходите за осигуровки в размер на 21 хил. лв. са равни на утвърдените, в т.ч.: 

Социалните осигуровки в размер на 11 хил. са равни на утвърдените; 

Социалните разходи в размер на 10 хил. лв. са равни на утвърдените; 

Други разходи в размер на 14  лв. са равни на утвърдените; 

Разходите за текущ и авариен ремонт в размер на 153  хил. лв. са равни на 

утвърдените. 

 

1.6.2. За услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Смесена 

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 11 307 хил. лв. и са 

намалени с 4,6% спрямо утвърдените с решение № Ц-42/26.09.2012 г. на Комисията (11 858 

хил. лв.). 

Изменението на отделните видове утвърдени разходи спрямо предложените е, както 

следва: 

 Разходи за материали от 2 729 хил. лв. са намалени на 2 148 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за материали (обеззаразяване) от 12  хил. лв. са увеличени на 37 хил. лв., 

изчислени на база прогнозни количества добита вода и действащи към 2015 г. пазарни цени; 

 разходи за лабораторно-технологични комплекси не са предвиждани, нито в 

утвърдения модел нито в настоящото заявление; 

 разходи за електроенергия за технологични нужди от 2 310 хил. лв. са намалени на       

1 705 хил. лв., прогнозирани в съответствие с производствената програма и специфичния 

разход на съоръженията. „Прогнозната парична стойност на електрическата енергия е 

изчислена на база количеството потребена през 2015 г. енергия. За доставчик на електрическа 

енергия от свободния пазар е сключен едногодишен договор с Мост Енерджи АД. Договорът е 

в сила от 01.12.2015 г.;  

разходи за горива и смазочни материали в размер на 295 хил. лв. са равни на 

утвърдените; 

разходи за работно облекло в размер на 64 хил. лв. са равни на утвърдените; 

разходи за канцеларски материали в размер на 18 хил. лв. са равни на утвърдените; 

други разходи в размер на 29 хил. лв. са равни на утвърдените; 

 Разходи за външни услуги от утвърдени 2 419 хил. лв. са намалени на 2 219 хил. лв., в 

т.ч.:  

 разходи за застраховки от 59 хил. лв. са намалени на 58 хил. лв.; 

 разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик (от ВиК Монтана) от 

1 349 хил. лв. са намалени на 1 290 хил. лв., изчислени съобразно прогнозни количествата 

вода, доставени за 2016 г., и при допускане за запазване на действащата цена  на 0,06 лв./ куб. 

м.; 

разходи за местни данъци и такси в размер 27 хил. лв. са равни на утвърдените; 

разходи за такса регулиране в размер на 40 хил. лв. са равни на утвърдените; 

разходи за такса водовземане от 590 хил. лв. са намалени на 450 хил. лв.; 

Всички останали разходи за външни услуги са определени на база утвърдените с 

Решение № Ц-42/26.09.2012  г. на ДКЕВР. 

Разходи за амортизации от утвърдени 1 617  хил. лв. са увеличени на 1 847 хил. лв., 

изчислени със стойности на амортизационната квота за 2015 г. от амортизационния план към 
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одобрения бизнес план на 2016 г., в т.ч.: 

разходите за амортизации от утвърдени 1 617 хил. лв. са увеличени на 1 735 хил. лв.; 

разходите за амортизации от инвестициите са в размер на 112 хил. лв. 

Разходите за възнаграждения в размер на 3 020 хил. лв. са равни на утвърдените, в 

т.ч.: 

Разходите за трудови възнаграждения  размер на 2 986 хил. лв. са равни на 

утвърдените; 

Суми по граждански договори и хонорари в размер на 34 хил. лв. са равни на 

утвърдените; 

Разходите за осигуровки в размер на 1 095 хил. лв. са равни на утвърдените, в т.ч.: 

Социалните осигуровки в размер на 621 хил. лв. са равни на утвърдените; 

Социалните разходи в размер на 474 хил. лв. са равни на утвърдените; 

Други разходи в размер на 237 хил. лв. са равни на утвърдените; 

Разходите за текущ и авариен ремонт в размер на 740 хил. лв. са равни на 

утвърдените. 

 

1.6.3. Разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води  

Предложените общи годишни разходи за услугата в размер на 917 хил. лв. са увеличени 

с 2,5 % спрямо утвърдените с решение № Ц-42/26.09.2012 г. на Комисията  

(895 хил. лв.). 

Изменението на отделните видове утвърдени разходи спрямо предложените е, както 

следва: 

Разходи за материали от утвърдени 58 хил. лв. са увеличени на 73 хил. лв., в т.ч.: 

 разходи за електроенергия за технологични нужди от 25 хил. лв. са увеличени на 40 

хил. лв., изчислени с отчетените количества за 2015 г. и действащите цени на електрическата 

енергия по договора с Мост енерджи АД.  

В разходите за електроенергия за технологични нужди са включени и разходи във 

връзка с въведените в експлоатация 4 бр. КПС  (3 новоизградени канализационни помпени 

станции и 1 рехабилитирана КПС за дъждовни води); 

разходи за горива и смазочни материали в размер на 16 хил. лв. са равни на 

утвърдените; 

разходи за работно облекло в размер на 10 хил. лв. са равни на утвърдените; 

разходи за канцеларски материали в размер на 2 хил. лв. са равни на утвърдените; 

други разходи в размер на 2 хил. лв. са равни на утвърдените; 

Разходите за външни услуги от утвърдени 73 хил. лв. са намалени на 64 хил. лв., в 

т.ч.: 

 разходи за застраховки в размер на 3 хил. лв. са равни на утвърдените; 

разходи за данъци и такси от утвърдени 47 хил. лв. са намалени на 38 хил. лв.; 

разходи за такса заустване от утвърдени 23 хил. лв. са намалени на 15 хил. лв. 

разходи за съобщителни услуги са равни на утвърдените 1 000 лв.; 

разходи за вода, осветление и отопление са равни на утвърдените 2 хил. лв.; 

разходи за публикации са равни на утвърдените 1 хил. лв.; 

разходи за консултантски дейности са равни на утвърдените 5 хил. лв.; 

разходи за въоръжена и противопожарна охрана са равни на утвърдените 5 хил. лв.; 

разходи по договори за инкасиране са равни на утвърдените 4 хил. лв.; 

съдебни разходи са равни на утвърдените 3 хил. лв.; 

Разходи за амортизации от утвърдени 190 хил. лв. са увеличени на 206 хил. лв. в т.ч.: 

разходите за амортизации от утвърдени 190 хил. лв. са увеличени на 205 хил. лв.; 

разходите за амортизации от инвестициите са 1000 лв. 

Разходи за възнаграждения в размер на 291 хил. лв. са равни на утвърдените, в т.ч.: 

разходите за трудови възнаграждения в размер на 287 хил. лв.  са равни на  

утвърдените;  
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Суми по граждански договори и хонорари в размер на 4 хил. лв. са равни на 

утвърдените; 

Разходи за осигуровки в размер на 69 хил. лв. са равни на утвърдените, в т.ч.: 

социални осигуровки в размер на  61 хил. лв. равни на утвърдените. 

социални разходи в размер на 8 хил. лв. са равни на  утвърдените.  

Други разходи са равни на утвърдените 9 хил.лв. 

Разходи за текущ и авариен ремонт са равни на утвърдените 203 хил. лв. 

 

1.6.4. Разходи за услугата пречистване на отпадъчните води  

Предложените общи годишни разходи за услугата в размер на 1380 хил. лв. са 

увеличени с 74,7% спрямо утвърдените с решение № Ц-42/26.09.2012 г. на Комисията  

(790 хил. лв.) в резултат на въведените в експлоатация 3 нови ПСОВ (Бяла Слатина, Мездра и 

Козлодуй) през 2014 г. и 2015 г. 

Изменението на отделните видове утвърдени разходи спрямо предложените е, както 

следва: 

 Разходи за материали от утвърдени 186 хил. лв. са увеличени на 384 хил. лв., в т.ч.: 

разходите за обеззаразяване от утвърдени 7 хил. лв. са увеличени на 11 хил. лв.; 

разходи за флокуланти в размер на 4 хил. лв., каквито не са утвърдени в действащата 

цена; 

разходи за ЛТК в размер на 2 хил. лв., каквито не са утвърдени в действащата цена; 

разходите за електроенергия за технологични нужди от утвърдени 140 хил. лв. са 

увеличени на 328 хил. лв., като отчетеното количество потребена електрическа енергия за 

2015 г. включва и нововъведените 3 ПСОВ (Бяла Слатина, Мездра и Козлодуй); 

разходи за горива и смазочни материали в размер на 6 хил. лв. са равни на 

утвърдените; 

разходи за работно облекло в размер на 10 хил. лв. са равни на утвърдените; 

разходи за канцеларски материали в размер на 3 хил. лв. са равни на утвърдените; 

други разходи в размер на 20 хил. лв. са равни на утвърдените. 

Разходи за външни услуги в размер на 45 хил. лв. са равни на утвърдените, в т.ч.: 

разходи за застраховки в размер на 3 хил. лв. са равни на утвърдените; 

разходи за данъци и такси в размер на 9 хил. лв. са равни на утвърдените., в т.ч.: 

- разходи за местни данъци и такси в размер на 5 хил. лв. са равни на утвърдените; 

- разходи за такса регулиране в размер на 3 хил. лв. са равни на утвърдените.; 

- разходи за заустване  не са предвидени и не са утвърждавани; 

разходи за съобщителни услуги в размер на 4 хил. лв. са равни на утвърдените; 

разходи за вода, осветление и отопление в размер на 2 хил. лв. са равни на 

утвърдените; 

разходи за консултантски дейности са равни на утвърдените 4 хил. лв.; 

разходи за въоръжена и противопожарна охрана са равни на утвърдените 9 хил. лв.; 

разходи по договори за инкасиране са равни на утвърдените 7 хил. лв.; 

съдебни разходи са равни на утвърдените 2 хил. лв.; 

други разходи в размер на 3 хил. лв. са равни на утвърдените. 

 Разходи за амортизации от утвърдени 250 хил. лв. са увеличени на 266 хил. лв., в т.ч.: 

разходите за амортизации от утвърдени 250 хил. лв. са увеличени на 264 хил. лв.; 

разходите за амортизации от инвестициите са 2  хил. лв.; 

 Разходи за възнаграждения от утвърдени 71 хил. лв. са увеличени на 363 хил. лв. (37 

нови работни места за 3те ПСОВ – Бяла Слатина, Козлодуй и Мездра), в т.ч.: 

разходите за трудови възнаграждения са в размер на 363 хил. лв.; 

суми по граждански договори и хонорари не са предвидени в действащите цени и 

новото заявление. 

Разходи за осигуровки от утвърдени 16 хил. лв. са увеличени на 102 хил. лв., в т.ч.: 

социални осигуровки от утвърдени 12 хил. лв. са увеличени на 66 хил. лв.; 
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социални разходи от утвърдени 4 хил. са увеличени на 36 хил. лв.;  

Други разходи са в размер на 16 хил. лв., равни на утвърдените; 

Разходи за текущ и авариен ремонт са в размер на 205 хил. лв., равни на утвърдените.  

 

1.7. Количества вода  

ВиК операторът е обосновал предложеното изменение на годишните количества с 

количествата от базисната 2008 г. и отчетените средногодишно за периода 2009-2015 г.  

В тази връзка, предложеното изменение на прогнозните количествата спрямо  

утвърдените, е както следва: 

Количества вода 

  

утвърден 

ценови 

модел 2012 

г. 

заявление 

за цени 

2016 г. 

хил. куб. м 

хил. куб. 

м 

Количества за услугата доставяне на вода на потребителите- ВС Гравитачна  

Количества вода на входа на ВС 447 353 

подземни 447 353 

Количества вода за доставяне на потребителите  427 349 

Загуби на вода  4,47% 1,13 

Количества за услугата доставяне на вода на потребителите- ВС Смесена   

Количества вода на входа на ВС  29 497 23 935 

подземни 7 777 2 215 

от друг ВиК оператор 21 720 21 720 

Количества вода за доставяне на потребителите  8 929 8 242 

Загуби на вода  69,73% 65,57 

Количества за отвеждане на отпадъчните води  4 611 4 140 

Количества за пречистване на отпадъчните води  2 665 2 559 

      - битови и приравнени към тях общ., търговски и др 1 896 1 913 

       - промишлени и други стопански потребители 769 646 

                    - степен на замърсяване 1  633 517 

                   - степен на замърсяване 2  114 82 

                   - степен на замърсяване 3  22 47 

 

1.8. Необходими годишни приходи 

Необходимите годишни приходи, предложени от ВиК оператора в заявлението за цени 

са, както следва: 

 

необходими годишни приходи – в хил. лв. 

утвърден 

модел 2012 

г. 

заявление 

2016 г. 

доставяне на вода на потребителите- ВС 

Гравитачна 407 408 

 доставяне на вода на потребителите- ВС 

Смесена 12 558 12 293 

отвеждане на отпадъчните води  988 1010 

пречистване на отпадъчните води  1 082 1 476 

 

2. Констатации и правна рамка 

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

следните констатации: 
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1. С Решение № БП- 047/17.12.2008 г. на ДКЕВР е одобрен бизнес план на 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца за периода 2009 - 2013 г. 

2. С Решение № Ц-57/ 17.12.2009 г. на ДКЕВР, считано от 01.01.2010 г., на „ВиК” ООД, 

гр. Враца 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-9/28.03.2012 г. на ДКЕВР са изменени 

утвърдените цени на ВиК услуги (втора цена), а с Решение № Ц-42/26.09.2012 г. са измени 

вторите цени при непредвидено и непреодолимо обстоятелство по чл. 19  от ЗРВКУ (цена на 

ел. енергия).  

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-11/16.03.2015 г. на КЕВР е одобрен внесеният, с вх. № В-17-33-

4/28.4.2014 г., бизнес план за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г. на 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца.   

7. С Решение № БП – 34/23.02.2016 г. на КЕВР е одобрен внесеният, с вх. № В-17-33-

5/03.11.2015 г., допълнен бизнес план за 2016 г. на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. 

Враца.   

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. 

  

3. Разходи и ценообразуващи елементи 

След извършения преглед на заявлението за цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр. Враца, разходите и ценообразуващите елементи 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 31.12.2015 г., ЕССО за 2015 г.;  

- Условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) се индексират със 

средногодишен инфлационен индекс за 2015 г. (- 0,1%), намален с коефициент за подобряване 

на ефективността Х = 0,1%; 

- Разходите за възнаграждения и осигуровки за услугата пречистване на отпадъчните 

води се повишават с допълнителни разходи във връзка с въвеждане в експлоатация на три 

ПСОВ и назначения персонал за 2015 г. 

- Разходите за амортизации се изчисляват с амортизационни норми за регулаторни цели 

в съответствие с отчетните данни от ЕССО за 2015 г.; 

- Променливите разходи се определят на база натурални показатели по отчетни данни за 

2015 г. и прогнози за 2016 г.; 

- Средният размер на инвестициите се определя с инвестиционните разходи за 2016 г., 

съгласно одобрения бизнес план на ВиК оператора с решение № БП – 34/23.02.2016 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 
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на вода на потребителите за 2016 г. на базата на отчетни данни от началото на регулаторния 

период 2009 до 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 в действащите цени с 

решение № Ц-42/26.09.2012 г. на ДКЕВР. 

При прилагане на посочения подход, коригираните разходи и ценообразуващи 

елементи са, както следва:  

 

3.1. Дълготрайни активи  

Предложените стойности на дълготрайните активи не съответстват на отчетните данни 

за 2015 г. от ЕССО и не се признават. Признава се отчетната стойност на дълготрайните 

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

ЕССО, както следва: 

за услугата доставяне на вода от ВС Смесена  - 29 925 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна  -   1 208 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -        3 471 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -        4 815 хил. лв. 

 

3.2. Среден размер на инвестициите  

 Предложеният среден размер инвестиции, образуван с инвестиционни разходи за 2016 

г. съгласно одобрения бизнес план с решение № БП-34 от 23.02.2016 г. на КЕВР, в 

съответствие с изискванията на т. 52 от Указанията се признава, както следва: 

за услугата доставяне на вода от ВС Смесена  - 3 566 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна  -    120 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -           55 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -           30 хил. лв. 

 

3.3. Необходим оборотен капитал 

Необходимият оборотен капитал, определен при нетен цикъл 66 дни и 5 бр. цикли в 

годината с параметри от решение № Ц-09/28.03.2012 г.  на ДКЕВР съгласно глава четвърта от 

Указанията се признава, както следва: 

за услугата доставяне на вода от ВС Смесена  -  1 538 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна  -       51 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -         116 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -         121 хил. лв. 

 

3.4. Регулаторна база на активите 

Предложените стойности на РБА за регулираните услуги не се признават, а се 

признават образуваните стойности с корекциите по т. 3.1, 3.2 и 3.3 в съответствие с 

изискванията на глава четвърта от Указанията, както следва:  

за услугата доставяне на вода от ВС Смесена  - 17 029 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна  -       673 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -        1 623 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -        1 612 хил. лв. 

 

3.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане, равна на утвърдената 

с решение № Ц-09/28.03.2012 г. на ДКЕВР - 5,73%, определена с норма на възвръщаемост на 

собствения капитал, след данъчно облагане – 5,11% и норма на възвръщаемост на 

привлечения капитал 9,42% се признава. 

 

3.6. Признати годишни разходи 
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3.6.1. Условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) за услугите 

доставяне на вода от водоснабдителните системи, отвеждане и пречистване на отпадъчните 

води, утвърдени с решение № Ц-09/28.03.2012 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.  

3.6.1.1. Предложените от ВиК оператора разходи за амортизации на признатата 

стойност на дълготрайните активи и средния размер на разходите за амортизации от 

инвестиции за 2016 г., съгласно одобрения бизнес план за 2016 г. с решение № БП-34 от 

23.02.2016 г. на КЕВР се признават, както следва: 

за услугата доставяне на вода от ВС Смесена  - 1 847 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна  -      57 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -         206 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -         266 хил. лв. 

 

3.6.2. Променливи разходи 

 

3.6.2.1. За услугата доставяне на вода от ВС Смесена   

 Предложените от ВиК оператора разходи за обеззаразяване в размер на 37 хил. лв. не 

се признават, а се приемат в размер на 36 хил. лв., определени на база отчетен специфичен 

разход за 2015 г. и прогнозни водни количества за 2016 г. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични нужди, в 

размер на 1 705 хил. лв. се приемат. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за такса регулиране в размер на 40 хил. лв. се 

признават. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за такса за  водоползване в размер на 450 

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 фактурираните количества са системата се признават. 

    

3.6.2.2.  За услугата отвеждане на отпадъчни води 

 Предложените от ВиК оператора разходи за обеззаразяване в размер на 3 хил. лв. не се 

признават, тъй като такива не са били отчетени през 2015 г. за услугата. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични нужди, в 

размер на 40 хил. лв. не се признават, а се приемат в размер на 39 хил. лв. при отчитане на 

следните фактори: 

- отчет на електрическа енергия ниско и средно напрежение за периода м. януари 2016 

г. – юли 2016 г. за три новоизградени канализационни помпени станции и една 

рехабилитирана КПС за дъждовни води. 

- действащи цени на електрическа енергия ниско напрежение, мрежови услуги и 

надбавки, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на Комисията; 

- действаща цена на електрическа енергия средно напрежение на свободен пазар, 

съгласно Договор № 148 от 03.11.2015 г. за продажба на електрическа енергия, сключен за 

срок от една година между „ВиК“ ООД, гр. Враца и „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД. 

 Предложените от В и К оператора разходи за такса регулиране в размер на 2 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 фактурираните количества се признават. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за такса заустване в размер на 15 хил. лв., 

изчислени съгласно Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за 
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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 фактурираните количества се признават. 

 

3.6.2.3.  За услугата пречистване на отпадъчни води 

 Предложените от ВиК оператора разходи за обеззаразяване в размер на 11 хил. лв.  се 

признават. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за флокуланти в размер на 4 хил. лв. се 

признават. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за лабораторно-технологични комплекси  в 

размер на 2 хил. лв. се признават. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични нужди, в 

размер на 328  хил. лв. се признават. 

 Предложените от В и К оператора разходи за такса регулиране в размер на 3 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 фактурираните количества се признават. 

 Предложените разходи за възнаграждения и осигуровки за услугата пречистване на 

отпадъчните води в размер на 363 хил. лв. за заплати и 102 хил. лв. за осигуровки не се 

признават, а се приемат в размер на 188 хил.лв. за заплати и 45 хил.лв. за осигуровки, от 

които 117 хил. лв. разходи за заплати на новоназначения персонал от 15 човека за ПСОВ и 

съответно 33 хил. лв. за осигуровки. 

 

3.6.2.1. За услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна 

 Предложените от ВиК оператора разходи за обеззаразяване в размер на 4 хил. лв. се 

признават, определени на база отчетен специфичен разход за 2015 г. и прогнозни водни 

количества за 2016 г. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за такса регулиране в размер на 2 хил. лв.,  

изчислени съгласно Тарифа за таксите, които се събират от ДКЕВР по ЗРВКУ се признават. 

 Разходи за такса за водоползване в размер на 7 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 фактурираните 

количества се признават. 

    

3.7. Количества вода  

Предложените прогнозни количества за доставяне на вода на потребителите, за 

отвеждане и пречистване на отпадъчни води се признават, както следва: 

за услугата доставяне на вода от ВС Смесена – 8 242 хил. м3, определени като 

средногодишни отчетени за периода 2009 - 2015 г. 

за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна – 349 хил. м3, определени като 

средногодишни отчетени за периода 2009 - 2015 г. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води, определени съобразно ново въведени 

обекти в експлоатация и количествата от одобрения бизнес план за 2016 г., в т.ч.:               

за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -    2 900 хил. м3   

 за промишлени и други стопански потребители   

  степен на замърсяване 1 -        -     1 126 хил. м3   

 степен на замърсяване 2 -   -        183 хил. м3   

 степен на замърсяване 3 -   -           91 хил. м3   

за услугата пречистване на отпадъчните води, определени съобразно ново въведени 

обекти в експлоатация и количествата от одобрения бизнес план за 2016 г., в т.ч.:                      

за битови и приравнени към тях  
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обществени, търговски и други потребители   -    2 400 хил. м3   

 за промишлени и други стопански потребители   

  степен на замърсяване 1 -        -       600 хил. м3   

 степен на замърсяване 2 -   -        50 хил. м3   

 степен на замърсяване 3 -   -        60 хил. м3   

 

3.8. Необходими годишни приходи 

Във връзка с гореизложените корекции на ценообразуващите елементи и разходите, 

предложените от ВиК оператора необходими годишни приходи се признават, както следва: 

за услугата доставяне на вода от ВС Смесена  - 12 206 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна  -      408 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -        1 005 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -        1 247 хил. лв. 

 

3.9. Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги 

Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е 3,26 лв./куб.м, изчислена съгласно § 

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

за 2015 г. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр. Враца 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” 

ООД, гр. Враца са, както следва: 

 

Признати годишни разходи: 

за услугата доставяне на вода от ВС Смесена  - 11 230 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна  -      370 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -           912 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -        1 153 хил. лв. 

 

Регулаторна база на активите: 

за услугата доставяне на вода от ВС Смесена  - 17 029 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна  -      673 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -         1 623 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -         1 637 хил. лв. 

 

Необходим оборотен капитал: 

за услугата доставяне на вода от ВС Смесена  -   1 538 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна  -       51 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -          116 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -          145 хил. лв. 

 

 Необходимият оборотен капитал е определен с параметри от утвърдените цени с 

решение № № Ц-09/28.03.2012 г. на ДКЕВР при нетен цикъл 59 дни. 

 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е 5,73%, определена с 

норма на възвръщаемост на собствения капитал, след данъчно облагане – 5,11% при данъчна 

ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 9,42%. 

 

Необходими годишни приходи: 
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за услугата доставяне на вода от ВС Смесена  - 12 206 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна  -      408 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -         1 005 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -         1 247 хил. лв. 

 

Количества вода:  

за услугата доставяне на вода от ВС Смесена  - 8 242 хил. м3 

за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна  -    349 хил. м3 

за услугата отвеждане на отпадъчните води, , в т.ч.:               

за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители      -    2 900 хил. м3   

 за промишлени и други стопански потребители   

  степен на замърсяване 1 -            -    1 126 хил. м3   

 степен на замърсяване 2 -       -   183 хил. м3   

 степен на замърсяване 3 -       -     91 хил. м3   

за услугата пречистване на отпадъчните води, в т.ч.:                      

за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители       -    2 400 хил. м3   

 за промишлени и други стопански потребители   

  степен на замърсяване 1 -             -      600 хил. м3   

 степен на замърсяване 2 -       -         50 хил. м3   

 степен на замърсяване 3 -       -         60 хил. м3   

 

 

Цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца: 

 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Смесена    1,48 лв./куб.м 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Гравитачна      1,17 лв./куб.м 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води    0,23 лв./куб.м  

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.   0,29 лв./куб.м 

Промишлени и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1                                                     0,73 лв./куб.м    

степен на замърсяване 2                                                     0,88 лв./куб.м 

  степен на замърсяване 3                                                           1,02 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. 6 от 

протокол № 146/06.07.2016 г. е приет доклада на работната група с вх. № В-Дк-130/05.07.2016 

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 с изх. № В-17-30-10/07.07.2016 г. „Водоснабдяване и канализация” 

ООД, гр. Враца е информирано за организираното на 13.07.2016 г. открито заседание на 

Комисията, на което се явиха г-н Кирил Кочев – главен инженер, г-жа Верка Иванова – главен 

счетоводител и г-н Бойко Ничев – ръководител направление. 

Направено е следното изказване: 
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К. Кочев заяви, че ВиК операторът приема доклада на работната група и отбелязва, че 

пред дружеството стои като проблем сектор Пречистване. Реконструирането на 

пречиствателната станция във Враца не е приключило, въведени са в експлоатация три нови 

пречиствателни станции, от които произтичат допълнителни разходи. ВиК операторът работи 

с под 50% от необходимия персонал за услугата пречистване на отпадъчните води и 

предложените от работната група в доклада, цени за услугата няма да им позволи да работят 

добре. 

 

4.2. Обществено обсъждане 

С писмо на КЕВР с 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 ВиК операторите в Република България, Федерация на 

потребителите в България, Федерация “Строителство, Индустрия и Водоснабдяване“ – 

Подкрепа, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“. 

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. 

На общественото обсъждане присъстваха също и представители на „ВиК - Видин” 

ЕООД, гр. Видин; „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград; „ВиК– Бебреш“ ЕООД, гр. 

Ботевград;  „ВиК“ ООД, гр. Добрич.  

Не присъстваха представители на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, Омбудсмана на Република България, Конфедерацията на работодателите и 

индустриалците в България, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската 

стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Комисия за защита на 

потребителите и Гражданско движение „ДНЕС“.  

Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масово 

осведомяване. 

Бяха направени следните изказвания: 

Кр. Богоев – Национален браншов синдикат „Водоснабдител”- КНСБ зададе въпрос 

защо при разглеждането на ценови заявления за държавни ВиК оператори отсъства 

собственика, в лицето на МРРБ. Апелира към Комисията за приемане на разходите за работни 

заплати, включително годишна индексация на фонда с 1%, което е законово положение. 

Подкрепя всички управители на ВиК дружествата и апелира да се разгледат техните 

предложения.  

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 ВиК операторите в Република България заяви, че 

населението намалява, но мрежата остава същата, имоти не се изключват и разходите за 

поддръжка не намаляват. По отношение на новите пречиствателни станции за отпадъчни води 

посочва, 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. 

Няма станция, която да е пусната за един месец. Самият период е между шест и девет месеца. 
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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  заплатите ежегодно се индексират с един процент за 

прослужено време, а 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.  

 

4.3. Постъпили писмени възражения 

В регламентирания 14-дневен срок след проведеното обществено обсъждане e 

постъпило възражение от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца, в което се 

възразява относно непризнатите в предложения размер разходи за възнаграждения 363 хил. лв. 

и осигуровки 102 хил. лв., необходими за нормалното функциониране и поддържане на 

оборудването и технологичните процеси на ПСОВ – гр. Враца в процес на реконструкция и за 

нововъведените в експлоатация през 2015 г. три пречиствателни станции за отпадъчни води – 

ПСОВ в гр. Козлодуй, ПСОВ в гр. Бяла Слатина и ПСОВ в гр. Мездра. Възразителят изказва 

становище, че признатите разходи за възнаграждения в размер на 117 хил.лв. и разходи за 

осигуровки в размер  на 33 хил.лв. се отнасят за общо 29 броя персонал за четирите ПСОВ. 

Разчетите на необходимия персонал съгласно проектите за реконструкция и изграждане 

на четирите ПСОВ, които посочва ВиК оператора са общо за 64 броя персонал, в т.ч. за ПСОВ 

– гр. Враца – 27 броя, за ПСОВ в гр. Козлодуй – 14 броя, ПСОВ в гр. Бяла Слатина – 14 броя и 

ПСОВ в гр. Мездра – 9 броя.  

Възразителят отбелязва, че с оглед оптимизиране на разходите за персонал за периода 

от 2002 до 2015 г. общия брой персонал на дружеството е намален от 740 бр. на 501 бр. и в 

тази връзка предложените разходи за възнаграждения в размер на 363 хил. лв. и осигуровки в 

размер на 102 хил. лв. са разчетени за 51 броя персонал, вместо за 64 броя така, както е 

предвидено в проектите за четирите ПСОВ. 

  Предложените от ВиК оператора във внесеното възражение разходи за 

възнаграждения и осигуровки на персонала при услугата пречистване на отпадъчните води 

за новите ПСОВ- Козлодуй, ПСОВ- Мездра и ПСОВ- Бяла Слатина и реконструираната 

ПСОВ- Враца не се приемат в пълен размер, тъй като за 2014 г. ВиК операторът е отчел 14 

бр. персонал в услугата пречистване, а за 2015 г. 29 бр., т.е. по отчетни данни ПСОВ-Враца е 

работила с 14 бр. служители, а през 2015 г. са назначени още 15 бр. служители за 3те нови 

ПСОВ. Признават се разходи за възнаграждения в размер на 226 хил. лв., осигуровки в 

размер на 63 хил. лв. и социални разходи в размер на 34 хил. лв. за отчетени 29 броя 

персонал за 2015 г., реално назначен и отразен във внесена отчетна информация от 

дружеството.  

  

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-17-30-

10/27.06.2016 г., за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните 

услуги на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца 

 

 I. Утвърждава на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца ценообразуващи 

елементи, както следва:  

Признати годишни разходи: 

за услугата доставяне на вода от ВС Смесена  - 11 230 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна  -      370 хил. лв. 
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   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -           912 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -        1 239 хил. лв. 

 

Регулаторна база на активите: 

за услугата доставяне на вода от ВС Смесена  - 17 029 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна  -      673 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -         1 623 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -         1 651 хил. лв. 

 

Необходим оборотен капитал: 

за услугата доставяне на вода от ВС Смесена  -   1 538 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна  -       51 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -          116 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -          160 хил. лв. 

 

 Необходимият оборотен капитал е определен с параметри от утвърдените цени с 

решение № № Ц-09/28.03.2012 г. на ДКЕВР при нетен цикъл 59 дни. 

 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е 5,73%, определена с 

норма на възвръщаемост на собствения капитал, след данъчно облагане – 5,11% при данъчна 

ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 9,42%. 

 

Необходими годишни приходи: 

за услугата доставяне на вода от ВС Смесена  - 12 206 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна  -      408 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -         1 005 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -         1 334 хил. лв. 

 

Количества вода:  

за услугата доставяне на вода от ВС Смесена  -      8 242 хил. м3 

за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна  -            349 хил. м3 

за услугата отвеждане на отпадъчните води, , в т.ч.:               

за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители      -    2 900 хил. м3   

 за промишлени и други стопански потребители   

  степен на замърсяване 1 -            -    1 126 хил. м3   

 степен на замърсяване 2 -       -   183 хил. м3   

 степен на замърсяване 3 -       -     91 хил. м3   

за услугата пречистване на отпадъчните води, в т.ч.:                      

за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители       -    2 400 хил. м3   

 за промишлени и други стопански потребители   

  степен на замърсяване 1 -             -      600 хил. м3   

 степен на замърсяване 2 -       -         50 хил. м3   

 степен на замърсяване 3 -       -         60 хил. м3   

 

 

ІІ. Утвърждава, считано от 01.08.2016 г. цени без ДДС за водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. 

Враца, както следва:  
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Цена за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Смесена    1,48 лв./куб.м 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Гравитачна      1,17 лв./куб.м 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води    0,23 лв./куб.м  

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.   0,31 лв./куб.м 

Промишлени и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1                                                     0,78 лв./куб.м    

степен на замърсяване 2                                                     0,94 лв./куб.м 

  степен на замърсяване 3                                                           1,10 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 
 

 

 

 


