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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8-10, тел. 988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 

 

           

Р Е Ш Е Н И Е 

№ Ц - 2  

от 13.01.2014 г. 

 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на закрито заседание, 

проведено на 13.01.2014 г., след като разгледа внесеното с вх. № В-17-01-6/29.11.2013 

г. заявление от „Водоснабдяване и канализация ” ЕООД - гр. София за 

утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, 

установи следното: 

 

С решение № БП - 031/04.12.2008 г. на ДКЕВР е одобрен петгодишен бизнес план 

на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. София („В и К” ЕООД, гр. София), за 

периода 2009 – 2013 г. С Решение № Ц-51/31.10.2012 г. на ДКЕВР, считано от 01.11.2012 

г. на „В и К” ЕООД, гр. София са утвърдени цени за втори ценови период от регулаторния 

период (2009 - 2013 г.) образувани по метода „горна граница на цени”, както следва:  

 

Доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна” 0,78 лв./куб.м  

Доставяне на вода на потребителите от ВС „Смесена”     0,98 лв./куб.м  

Доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена” 1,31 лв./куб.м  

Отвеждане на отпадъчните води    

за битови и приравнени към тях общ.,  търг.и др.    0,18 лв./куб.м  

за пром.и др. стоп. потребители (ст. на замърсяване 1)    0,20 лв./куб.м  

Пречистване на отпадъчните води 

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

за промишлени и др. стопански потребители, в т.ч.: 

степен на замърсяване 1                 1,97 лв./куб.м  

 (В цените не е включен ДДС.) 

 

„В и К” ЕООД, гр. София е внесло в Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране (ДКЕВР, Комисията) Заявление за утвърждаване/изменение на цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги с вх. № В-17-01-06/29.11.2013 г., както 

следва:  

Доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна”  0,82 лв./куб.м  

Доставяне на вода на потребителите от ВС „Смесена”     1.02лв./куб.м  

Доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена” 1.48 лв./куб.м  

Отвеждане на отпадъчните води   

за битови и приравнени към тях общ.,  търг.и др.    0,19 лв./куб.м  

за пром.и др. стоп. потребители (ст. на замърсяване 1)    0,21 лв./куб.м  
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Пречистване на отпадъчните води 

за битови и приравнени към тях общ., търг. и др.            0,45 лв./куб.м  

за промишлени и др. стопански потребители, в т.ч.: 

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

 (В цените не е включен ДДС) 

 

В и К операторът обосновава предложението си за нови цени на В и К услугите с 

отчетената от НСИ инфлация за 2012 г. в размер на 3%, увеличение на минималната 

работна заплата от 01.01.2014 г. в размер на 340 лв. и увеличените разходи за доставяне на 

вода на входа на ВС от друг доставчик. 

 

Със заявление вх. № В-17-01-12/ 28.12.2012 г. „В и К” ЕООД, гр. София е внесло в 

ДКЕВР за разглеждане и одобрение бизнес план за следващ регулаторен период 2014 - 

2018 г. С последващо заявление вх. № В-17-01-5/ 29.08.2013 г. „В и К” ЕООД, гр. София е 

представило преработен бизнес план за регулаторен период 2014-2018 г. в съответствие с 

Указанията на ДКЕВР, приети с протоколно решение № 61 от 18.05.2013 г. относно 

формата и съдържанието на информацията, необходима на В и К операторите за 

изготвянето на 5-годишен бизнес план за развитието на дейността по предоставяне на В и 

К услуги на потребителите. 

 

С влизането на 03.12.2013 г. в сила на § 14 от Закона за изменение и допълнение на 

Закон за водите (ЗИДЗВ) – обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г. настоящият регулаторен 

период по смисъла на чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ бе удължен до 31 декември 2015 г., поради 

което и на основание чл. 27, ал.2, т.6 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка 

с чл.11, ал.1, т.4 от ЗРВКУ и чл.10, ал.7 от ЗРВКУ с Решение № ПП-12/12.12.2013 г. 

ДКЕВР прекрати административните производства по внесените в комисията до датата на 

влизане в сила на § 14 от ЗИД на ЗВ заявления за разглеждане и одобрение на бизнес 

планове и/или преработени бизнес планове за регулаторен период 2014 – 2018 г., в това 

число и по внесените такива от „В и К” ЕООД, гр. София бизнес план вх.№ В-17-01-12/ 

28.12.2012 г. и преработен бизнес план вх.№ В-17-01-5/ 29.08.2013 г. 

 

Съгласно чл.19 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и 

канализационните услуги (НРЦВКУ) В и К операторите следва да подадат до комисията 

заявление за утвърждаване на цени в срок не по-кратък от 4 месеца преди изтичането на 

стария ценови период или в срок до 4 месеца, преди влизането в сила на предлаганото 

утвърждаване. В заявлението на „В и К” ЕООД, гр. София за утвърждаване на цени с  

вх. № В-17-01-6/29.11.2013 г. няма посочена дата, от която се предлага да влязат в сила 

новите цени, поради което и с оглед на факта, че същото е депозирано на 29.11.2013 г., т.е. 

след изтичането на 4-месечния срок преди края на стария ценови период, би следвало да 

се приеме, че исканото утвърждаване на цени може да влезе в сила най-рано на 01.04. 

2014 г., т.е. на 1-во число на месеца, следващ изтичането на 4-месечния срок от датата на 

депозиране на заявлението за цени.  

 



 

3 

 

В съответствие с разпоредбата на чл.20 от НРЦВКУ и с цел преглед на всички 

елементи на разходите и приходите, имащи отношение към определянето на ценовите 

нива за следващия ценови период, заявлението и приложенията към него е необходимо да 

съдържат информация за 12-месечен отчетен период, наречен базисна година, която, 

съгласно легалната дефиниция на §1, т.1 от Допълнителната разпоредба на НРЦВКУ е 

предходната календарна година или 12-месечен период, предхождащ внасянето на 

предложението, за която В и К операторът представя информация за регулираната услуга, 

използвана като основа за определяне на цени. Прогнозният среден размер на 

инвестициите (Инв.), одобрени от ДКЕВР когато цените на В и К услугите се регулират по 

реда на чл.4, ал.1, т.2 от НРЦВКУ е съществен елемент при определянето на 

регулаторната база на активите (РБА) по реда на формулата на чл.11 от НРЦВКУ (РБА = 

А - Ф - Ам + ОК + Инв). В конкретния случай с депозираното от „В и К” ЕООД, гр. София 

заявление за утвърждаване на цени разчетите за предвидените бъдещи инвестиции и 

амортизации върху тях са направени само на база на прогнозни стойности за 2013 г., а 

същевременно с удължаването по силата на §14, ал.1 от ЗИД на ЗВ на регулаторния 

период до края на 2015 г. и приетите от ДКЕВР във връзка с това Указания за формата и 

съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен 

период на одобрените бизнес планове за развитието на дейността на В и К операторите до 

31.12.2015 г. (Протоколно решение № 199/12.12.2013 г. по т.4.) ще се включи средния 

годишен размер на инвестиции и амортизации върху тях за периода 2013-2015 г., което 

неминуемо ще доведе до разлики и оттам до нарушаване на принципа по чл.7, т.4 от 

ЗРВКУ за икономическа обоснованост на цените. 

 

Отделно от това, при евентуалното разглеждане на заявлението на „В и К” ЕООД, 

гр. София с вх. № В-17-01-6/29.11.2013 г. за утвърждаване на цени на В и К услуги ще 

бъдат нарушени и изискванията на чл.13, ал.1, т.1 от ЗРВКУ и чл.7 от НРЦВКУ, 

доколкото за комисията ще бъде невъзможно при осъществяване на регулаторната си 

функция да извърши проверка за съответствието между икономическата част на бизнес 

плана и предлаганите от В и К оператора цени и да утвърди цени на В и К услугите 

съобразно цялостното изпълнение на бизнес плана при отсъствието в настоящия момент 

на действащ (одобрен и влязъл в сила и непрекратил своето действие) бизнес план. 

 

Видно от изложеното по-горе, налице е несъответствие на заявлението за 

предложените от „В и К” ЕООД, гр. София цени с принципите и разпоредбите на ЗРВКУ 

и НРЦВКУ. От друга страна след изтичането на срока (31.12.2013 г.) на утвърдения от 

комисията бизнес план на „В и К” ЕООД, гр. София за регулаторен период 2009-2013 г. и 

при прекратено административно производство за разглеждане и одобрение на бизнес 

планът за регулаторен период 2014 – 2018 г., за В и К операторът остава задължението да 

допълни в съответствие с §14, ал.3 на ЗИД на ЗВ текущия си бизнес план за удължения 

срок на настоящия регулаторен период (в това число и в частта му за цените на 

предлаганите В и К услуги), който да представи в ДКЕВР в тримесечен срок от влизането 

в сила на цитираната по-горе разпоредба, т.е. до 03.03.2014 г., като няма юридическа 

пречка внасянето да стане и преди изтичането на този срок. 



 

4 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.14, ал.2 от ЗРВКУ и § 14, ал.1 и 

ал.3 от преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр.103/2013 г.)  

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Указва на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. София по реда на 

чл.14, ал.2 от ЗРВКУ, че следва да преработи и представи за одобрение нови цени за 

предоставяните В и К услуги, съответстващи на техническата и икономическата 

част на преработения бизнес план за удължения до 31.12.2015 г. регулаторен период и 

отговарящи на приетите от ДКЕВР с протоколно решение Указания за формата и 

съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия 

регулаторен период на одобрените бизнес планове и на Модела към тези указания. 

2. Определя срок за представяне за одобрение  в ДКЕВР на новите цени: 

едновременно с представянето на преработения бизнес план на дружеството за 

удължения регулаторен период, но не по-късно от 03.03.2014 г. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в  

14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

 

       

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

         БОЯН БОЕВ 

       

 

      ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

         ЕМИЛИЯ САВЕВА 

 


