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ДО 

Г-Н ИВАН ИВАНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР 

 

Д О К Л А Д 

 

ОТ 

 

Главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги” и Дирекция „Правна“ 

 

 

Относно:  Изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2018 г. по реда на чл. 6, т. 2 и 

чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните 

услуги и т. 51 – 52 от Указанията за образуване на цените на водоснабдителните и 

канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 

2017-2021 г. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

С Постановление № 8 от 18.01.2016 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 6 от 

22.01.2016 г., в сила от 22.01.2016 г.) са приети Наредба за регулиране на качеството на 

водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) и Наредба за регулиране на 

цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ), които се прилагат за 

регулаторния период по чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, започващ от 1 януари 2017 г., както и за 

следващи регулаторни периоди.  

 

На основание приетите наредби, КЕВР е приела указания и решения по тяхното 

прилагане, както следва: 

- Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на 

водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017-2021 

г., приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 2 (Указания НРКВКУ); 

- Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните 

услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2017-2021 г., 

приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 3, поправени с решение по 

Протокол № 118 от 07.06.2016 г., т. 8 (Указания НРЦВКУ); 

- Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. за утвърждаване на норма на възвръщаемост на 

собствения (НВск) и на привлечения (НВпк) капитал, и нетен цикъл на оборотния 

капитал (НЦОК) в дни по години за съответните групи ВиК оператори за 

регулаторен период 2017-2021 г.; 

- Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. за определяне на групи ВиК оператори и 

определяне на прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК 

услугите за регулаторен период 2017-2021 г. 
 

Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ при прилагане на метода за ценово регулиране 

„Горна граница на цени“, Комисията едновременно утвърждава цени на ВиК оператора за 

първата година от регулаторния период и одобрява цени за следващите години от 

регулаторния период, които се изменят в края на ценовия период с инфлационен индекс, 

намален с коефициент Х. 

Коефициент Х се изчислява по следната формула: Х = Е +Q + Y, 
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където: 

E е коефициент за подобряване на ефективността за година t; коефициентът е 

индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя от Комисията за всеки ценови период 

с решението по чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ. 

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула: 

Q = Qр + Qи, 

където: 

Qр е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи; с решението по чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията определя 

конкретните разходи за всеки ВиК оператор, за които ще се прилага коефициентът Qр; 

Qи – коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

инвестиции, извършени за изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на 

показателите за качество на ВиК услугите, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от 

НРЦВКУ; 

Y – коефициент, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива 

на единните показатели за ефективност, определени по реда на чл. 4, ал. 2, т. 1 от 

НРЦВКУ, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от същата наредба. 

 

Съгласно чл. 29, ал. 1 от НРЦВКУ, при прилагане на методите на ценово 

регулиране "горна граница на цени" и "горна граница на приходи" одобрените цени за 

всяка година от бизнесплана се изменят служебно от Комисията в съответствие с чл. 6, т. 2 

и 3 във връзка с чл. 4. Ал. 2 от същата разпоредба посочва, че измененията по ал. 1 се 

извършват ежегодно с решение на Комисията, което се взема в закрито заседание преди 

началото на ценовия период, за който се отнасят. Съгласно чл. 29, ал. 3 от НРЦВКУ при 

измененията по ал. 1 се извършва анализ на социалната поносимост на цените на ВиК 

услуги. Ал. 5 от същата разпоредба посочва, решението по ал. 2 влиза в сила от 1 януари 

на ценовия период, за който се отнася. 

 

Според т. 51 от Указания НРЦВКУ, през регулаторния период 2017-2021 г. 

Комисията прилага метода “горна граница на цени”, при който утвърждава цени на ВиК 

услуги за първата година от регулаторния период (2017 г.)  и одобрява цени за следващите 

години (2018 – 2021 г.). Одобрените цени за всяка година от бизнес плана се изменят 

служебно от Комисията в съответствие с чл. 6, т. 2, във връзка с чл. 4 от НРЦВКУ. 

Съгласно т. 52 от Указания НРЦВКУ, Комисията изменя одобрените цени в 

съответствие с чл. 29 от НРЦВКУ за всяка година от периода 2018 – 2021 г., както следва: 

Изменение на одобрените цени за 2018 г. 

а) Комисията изменя цените за 2018 година по следната формула: 

Ц2018 = ЦБП 2018 * (1+ И2017 - X2018), лв./куб.м (без ДДС) 

където: 

Ц2018 е изменената одобрена цена за 2018 г.; 

ЦБП 2018 е одобрената цена на ВиК оператора за 2018 г. съгласно одобрения бизнес план;  

И2017 е инфлацията за периода м. януари – м. октомври 2017 г. по данни на НСИ, която 

влияе върху разходите на ВиК оператора
1
; 

X2018 е коефициент за изменение на одобрената цена за 2018 г., който се изчислява по 

следната формула:  

Х2018 = Е2018 + Q2018 + Y2018 

където: 

                                                           
1
 Инфлация от началото на годината, динамичен ред CPI.1.3.xls от данните на НСИ. 

apis://Base=NARH&DocCode=83945&ToPar=Art27_Al1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=83945&ToPar=Art27_Al1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=83945&ToPar=Art4_Al4&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=83945&ToPar=Art4_Al4&Type=201/
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E2018 е коефициент за подобряване на ефективността за 2018 г. Коефициентът е 

индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по реда на т. 9.1 от 

Указания НРЦВКУ; 

Q2018 е коефициент, който се изчислява по следната формула:  

Q2018 = Qр2018 + Qи2018 

където: 

Qр2018 е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и 

действителните разходи, които са в резултат осъществяване на нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи. 

Коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по 

реда на т. 9.2 от Указания НРЦВКУ с използване на данни за 

прогнозните и действителните допълнителни разходи за 2017 г. 

(съгласно отчетния доклад по чл. 32, ал. 1 от НРКВКУ). Коефициентът 

Qр2018 е равен на 0; 

Qи2018 е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и 

действителните инвестиции, извършени за изпълнение на 

индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество на 

ВиК услугите. Коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и 

се определя по реда на т.9.3.1 от Указания НРЦВКУ. Коефициентът 

Qи2018 е равен на 0; 

Y2018  е коефициент, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви 

нива на единните показатели за ефективност, определени по реда на чл. 4, ал. 2, 

т. 1 от НРЦВКУ, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ. 

Коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по реда на 

т.9.3.2 от Указания НРЦВКУ. Коефициентът Y2018 е равен на 0. 

б) Изменената одобрена цена влиза в сила от 1 януари на 2018 г., съгласно чл. 29, ал. 5 

от  НРЦВКУ. 

 

С решение по Протокол № 8 от 11.01.2017 г., т. 1, КЕВР е приела подход за 

определяне на коефициент за подобряване на ефективността Е и е определила 

индикативни коефициенти Е на ВиК оператори. В решенията, с които са одобрени бизнес 

планове, утвърдени цени за 2017 г. и одобрени цени за 2018-2021 г., са посочени 

коефициенти Е за съответните ВиК оператори. 

 

Съгласно информация от интернет страницата на Националния статистически 

институт (НСИ), инфлацията от началото на годината към края на м. октомври е в размер 

на 1,937%. 

 

Информация за разполагаем средно-месечен паричен доход на лице от 

домакинството по области за 2016 г. от изследване „Статистика на доходите и условията 

на живот EU-SILC“ е предоставена от Националния статистически институт с писмо с вх. 

№ В-04-00-56 от 08.11.2017 г. 

 

Във връзка с горното, се изчислява изменение на одобрени цени на ВиК услуги 

за 2018 г., както следва: 

 

1. „Софийска вода“ АД 

С Решение № БП-Ц-1 от 29.03.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Софийска вода“ АД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., 
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утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г. и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 

г. 

Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на 

дружеството за 2018 г. както следва: 

E2018 = 0,028% 

  

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017) и коефициент X2018: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2018 г. 

Инфлация 
01-10.2017 

Х2018 = Е2018 + Qр2018 + Qи2018 + Y2018 

Ц2018 = ЦБП 

2018 *                               

(1+ И2017 - 

X2018) 

Е2018  Qр2018  Qи2018 Y2018 

Цени за 

утвърждаване 

след изменение 

2018 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,244 1,937% 0,028% 0 0 0 1,268 

Отвеждане на отпадъчни води 0,380 1,937% 0,028% 0 0 0 0,387 

Пречистване на отпадъчни води               

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,308 1,937% 0,028% 0 0 0 0,314 

Промишлени и други стопански 

потребители 
              

степен на замърсяване 1 0,351 1,937% 0,028% 0 0 0 0,358 

степен на замърсяване 2 0,616 1,937% 0,028% 0 0 0 0,628 

степен на замърсяване 3 0,770 1,937% 0,028% 0 0 0 0,785 

ВС "Бели Искър" 0,092 1,937% 0,028% 0 0 0 0,094 

ВС "Божурище" 0,406 1,937% 0,028% 0 0 0 0,414 

ВС "Вода с непитейни качества" 0,644 1,937% 0,028% 0 0 0 0,656 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2018 г.           

Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с 
ДДС 

2,363 

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област София - град за 2016 г. в размер на 984 лв. 
8,786 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 

потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

 

2. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян 

С Решение № БП-Ц-2 от 26.04.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян като ВиК 

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г. и е одобрила 

цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на 

дружеството за 2018 г. както следва: 

E2018 = 0,004% 

  

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017) и коефициент X2018: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

Инфлация 

01-10.2017 
Х2018 = Е2018 + Qр2018 + Qи2018 + Y2018 

Ц2018 = ЦБП 

2018 *                               

(1+ И2017 - 

X2018) 
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последваща 

корекция 

2018 г. 
Е2018 Qр2018 Qи2018 Y2018 

Цени за 

утвърждаване 

след изменение 

2018 г. 

Доставяне вода на потребителите 1,269 1,937% 0,0040% 0 0 0 1,294 

Отвеждане на отпадъчни води 0,137 1,937% 0,0040% 0 0 0 0,140 

Пречистване на отпадъчни води 
       

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,522 1,937% 0,0040% 0 0 0 0,532 

Промишлени и други стопански 
потребители        

степен на замърсяване 1 0,731 1,937% 0,0040% 0 0 0 0,745 

степен на замърсяване 2 1,044 1,937% 0,0040% 0 0 0 1,064 

степен на замърсяване 3 1,305 1,937% 0,0040% 0 0 0 1,330 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2018 г.           

Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с 

ДДС 
2,358 

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Смолян за 2016 г. в размер на 555 лв 
4,955 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 

потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

 

3. „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД  

С Решение № БП-Ц-3 от 28.04.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД като ВиК 

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г. и е одобрила 

цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на 

дружеството за 2018 г. както следва: 

E2018 = 0,194% 

  

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017) и коефициент X2018: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2018 г. 

Инфлация 
01-10.2017 

Х2018 = Е2018 + Qр2018 + Qи2018 + Y2018 

Ц2018 = ЦБП 

2018 *                               

(1+ И2017 - 

X2018) 

Е2018  Qр2018  Qи2018 Y2018 

Цени за 

утвърждаване 

след изменение 

2018 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,728 1,937% 0,194% 0 0 0 1,758 

Отвеждане на отпадъчни води 0,318 1,937% 0,194% 0 0 0 0,324 

Пречистване на отпадъчни води               

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,415 1,937% 0,194% 0 0 0 0,422 

Промишлени и други стопански 

потребители 
              

степен на замърсяване 1 0,593 1,937% 0,194% 0 0 0 0,603 

степен на замърсяване 2 0,705 1,937% 0,194% 0 0 0 0,717 

степен на замърсяване 3 0,850 1,937% 0,194% 0 0 0 0,865 

Доставяне вода на друг ВиК оператор 0,816 1,937% 0,194% 0 0 0 0,830 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 
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Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2018 г.           

Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с 

ДДС 
3,005 

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 
лице от домакинство за област Варна за 2016 г. в размер на 642 лв 

4,955 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 

потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

 
 

4. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив 

С Решение № БП-Ц-6 от 09.06.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив като ВиК 

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г. и е одобрила 

цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на 

дружеството за 2018 г. както следва: 

E2018 = 0,139% 

  

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017) и коефициент X2018: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2018 г. 

Инфлация 
01-10.2017 

Х2018 = Е2018 + Qр2018 + Qи2018 + Y2018 

Ц2018 = ЦБП 

2018 *                               

(1+ И2017 - 

X2018) 

Е2018  Qр2018  Qи2018 Y2018 

Цени за 

утвърждаване 

след изменение 

2018 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,194 1,937% 0,139% 0 0 0 1,215 

Отвеждане на отпадъчни води 0,115 1,937% 0,139% 0 0 0 0,117 

Пречистване на отпадъчни води               

Битови и приравнените към тях 

потребители 0,496 
1,937% 0,139% 0 0 0 0,505 

Промишлени и други стопански 
потребители 

              

степен на замърсяване 1 0,586 1,937% 0,139% 0 0 0 0,596 

степен на замърсяване 2 0,854 1,937% 0,139% 0 0 0 0,869 

степен на замърсяване 3 1,122 1,937% 0,139% 0 0 0 1,142 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2018 г.           

Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с 

ДДС 
2,205 

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Пловдив за 2016 г. в размер на 556 лв 
4,964 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 

потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

 

5. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра 

С Решение № БП-Ц-7 от 09.06.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра като ВиК 
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оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г. и е одобрила 

цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на 

дружеството за 2018 г. както следва: 

E2018 = 0,054% 

  

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017) и коефициент X2018: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2018 г. 

Инфлация 
01-10.2017 

Х2018 = Е2018 + Qр2018 + Qи2018 + Y2018 

Ц2018 = ЦБП 

2018 *                               

(1+ И2017 - 

X2018) 

Е2018  Qр2018  Qи2018 Y2018 

Цени за 

утвърждаване 

след изменение 

2018 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 2,041 1,937% 0,054% 0 0 0 2,079 

Отвеждане на отпадъчни води 0,168 1,937% 0,054% 0 0 0 0,171 

Пречистване на отпадъчни води               

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,487 1,937% 0,054% 0 0 0 0,496 

Промишлени и други стопански 

потребители 
              

степен на замърсяване 1 0,536 1,937% 0,054% 0 0 0 0,546 

степен на замърсяване 2 0,785 1,937% 0,054% 0 0 0 0,799 

степен на замърсяване 3 0,980 1,937% 0,054% 0 0 0 0,998 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2018 г.           

Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с 

ДДС 
3,296 

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 
лице от домакинство за област Силистра за 2016 г. в размер на 533 лв 

4,759 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 

потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

 

6. „В и К” ООД, гр. Кърджали 

С Решение № БП-Ц-9 от 26.07.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „ВиК” ООД, гр. Кърджали като ВиК оператор за периода 2017-

2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г. и е одобрила цени на ВиК услуги за 

2018-2021 г. 

Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на 

дружеството за 2018 г. както следва: 

E2018 = 0,033% 

  

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017) и коефициент X2018: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2018 г. 

Инфлация 

01-

10.2017 

Х2018 = Е2018 + Qр2018 + Qи2018 + Y2018 

Ц2018 = ЦБП 

2018 *                               

(1+ И2017 - 

X2018) 

Е2018  Qр2018  Qи2018 Y2018 

Цени за 

утвърждаване 

след изменение 

2018 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,425 1,937% 0,033% 0 0 0 1,452 
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Отвеждане на отпадъчни води 0,127 1,937% 0,033% 0 0 0 0,129 

Пречистване на отпадъчни води               

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,439 1,937% 0,033% 0 0 0 0,448 

Промишлени и други стопански 
потребители 

              

степен на замърсяване 1 0,483 1,937% 0,033% 0 0 0 0,492 

степен на замърсяване 2 0,707 1,937% 0,033% 0 0 0 0,720 

степен на замърсяване 3 0,883 1,937% 0,033% 0 0 0 0,899 

Доставяне на вода с непитейни качества 0,647 1,937% 0,033% 0 0 0 0,660 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2018 г.           

Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с 

ДДС 
2,434 

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Кърджали за 2016 г. в размер на 409 лв 
3,652 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 

потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

 

7. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе 

С Решение № БП-Ц-10 от 26.07.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

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

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г. и е одобрила 

цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на 

дружеството за 2018 г. както следва: 

E2018 = 0,056% 

  

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017) и коефициент X2018: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2018 г. 

Инфлация 

01-10.2017 

Х2018 = Е2018 + Qр2018 + Qи2018 + Y2018 

Ц2018 = ЦБП 

2018 *                               

(1+ И2017 - 

X2018) 

Е2018  Qр2018  Qи2018 Y2018 

Цени за 

утвърждаване 

след изменение 

2018 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,770 1,937% 0,056% 0 0 0 1,803 

Отвеждане на отпадъчни води 0,183 1,937% 0,056% 0 0 0 0,186 

Пречистване на отпадъчни води               

Битови и приравнените към тях 
потребители 

0,327 1,937% 0,056% 0 0 0 0,333 

Промишлени и други стопански 

потребители 
              

степен на замърсяване 1 0,359 1,937% 0,056% 0 0 0 0,366 

степен на замърсяване 2 0,526 1,937% 0,056% 0 0 0 0,536 

степен на замърсяване 3 0,656 1,937% 0,056% 0 0 0 0,669 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2018 г.           

Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с 
ДДС 

2,787 
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Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 
лице от домакинство за област Русе за 2016 г. в размер на 561 лв 

5,009 

Заключение: цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

 

8. „Напоителни системи“ ЕАД 

С Решение № БП-Ц-11 от 26.07.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Напоителни системи“ ЕАД за доставяне вода на друг ВиК 

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г. и е одобрила 

цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на 

дружеството за 2018 г. както следва: 

E2018 = 0% 

  

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017) и коефициент X2018: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2018 г. 

Инфлация 
01-

10.2017 

Х2018 = Е2018 + Qр2018 + Qи2018 + Y2018 

Ц2018 = ЦБП 

2018 *                               

(1+ И2017 - 

X2018) 

Е2018  Qр2018  Qи2018 Y2018 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2018 г.                                      

ВС Дупница - Кюстендил 0,118 1,937% 0,000% 0 0 0 0,120 

ВС Белово 0,073 1,937% 0,000% 0 0 0 0,074 

ВС Плевен 0,070 1,937% 0,000% 0 0 0 0,072 

ВС Йовковци 0,121 1,937% 0,000% 0 0 0 0,123 

ВС Долен Дунав 0,113 1,937% 0,000% 0 0 0 0,116 

ВС Източно Софийско поле 0,031 1,937% 0,000% 0 0 0 0,032 

ВС Ботевград 0,068 1,937% 0,000% 0 0 0 0,069 

ВС Шумен-Търговище 0,022 1,937% 0,000% 0 0 0 0,022 

ВС Добрич 0,245 1,937% 0,000% 0 0 0 0,250 

За цените на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор не се извършва 

анализ на социална поносимост. 

 

9. „ВиК – Златни пясъци“ ООД 

С Решение № БП-Ц-12 от 27.07.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „ВиК – Златни пясъци“ ООД за предоставяне на ВиК услуги на 

потребителите на територията на к.к. Златни пясъци и предоставяне на услугата доставяне 

вода на друг ВиК оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 

2017 г. и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на 

дружеството за 2018 г. както следва: 

E2018 = 0% 

  

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017) и коефициент X2018: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

Инфлация 
01-

10.2017 
Х2018 = Е2018 + Qр2018 + Qи2018 + Y2018 

Ц2018 = ЦБП 

2018 *                               

(1+ И2017 - 

X2018) 
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последваща 

корекция 

2018 г. 

Е2018  Qр2018  Qи2018 Y2018 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2018 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,192 1,937% 0,000% 0 0 0 1,215 

Отвеждане на отпадъчни води 1,432 1,937% 0,000% 0 0 0 1,459 

Доставяне на вода на друг ВиКО - "ВиК 

- Варна"ООД, гр. Варна 
1,191 1,937% 0,000% 0 0 0 1,215 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2018 г.           

Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с 
ДДС 

3,209 

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 
съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Варна за 2016 г. в размер на 642 лв 
5,732 

Заключение: цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

 

10. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник 

С Решение № БП-Ц-13 от 09.08.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник като ВиК 

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г. и е одобрила 

цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на 

дружеството за 2018 г. както следва: 

E2018 = 0,058% 

  

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017) и коефициент X2018: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2018 г. 

Инфлация 
01-

10.2017 

Х2018 = Е2018 + Qр2018 + Qи2018 + Y2018 

Ц2018 = ЦБП 

2018 *                               

(1+ И2017 - 

X2018) 

Е2018  Qр2018  Qи2018 Y2018 

Цени за 

утвърждаване 

след изменение 

2018 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,311 1,937% 0,058% 0 0 0 1,336 

Отвеждане на отпадъчни води 0,189 1,937% 0,058% 0 0 0 0,193 

Пречистване на отпадъчни води               

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,374 1,937% 0,058% 0 0 0 0,381 

Промишлени и други стопански 
потребители 

              

степен на замърсяване 1 0,419 1,937% 0,058% 0 0 0 0,426 

степен на замърсяване 2 0,740 1,937% 0,058% 0 0 0 0,754 

Доставянена вода с непитейни качества 0,125 1,937% 0,058% 0 0 0 0,127 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2018 г.           

Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с 

ДДС 
2,292 
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Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 
лице от домакинство за област Перник за 2016 г. в размер на 597 лв 

5,330 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 

потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

 

11. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана 

С Решение № БП-Ц-14 от 09.08.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана като ВиК 

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г. и е одобрила 

цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на 

дружеството за 2018 г. както следва: 

E2018 = 0,072% 

  

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017) и коефициент X2018: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащ

и на 

последващ

а корекция 

2018 г. 

Инфлаци
я 01-

10.2017 

Х2018 = Е2018 + Qр2018 + Qи2018 + 

Y2018 

Ц2018 = ЦБП 

2018 *                               

(1+ И2017 - 

X2018) 

Е2018  Qр2018  Qи2018 Y2018 

Цени за 

утвърждаван

е след 

изменение 

2018 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,640 1,937% 0,072% 0 0 0 1,670 

Отвеждане на отпадъчни води 0,238 1,937% 0,072% 0 0 0 0,242 

Пречистване на отпадъчни води               

Битови и приравнените към тях потребители 0,490 1,937% 0,072% 0 0 0 0,499 

Промишлени и други стопански потребители               

степен на замърсяване 1 0,696 1,937% 0,072% 0 0 0 0,709 

степен на замърсяване 2 0,853 1,937% 0,072% 0 0 0 0,869 

степен на замърсяване 3 0,985 1,937% 0,072% 0 0 0 1,003 

Доставянена вода на друг ВиКО - ВС Враца 0,060 1,937% 0,072% 0 0 0 0,061 

Доставянена вода на друг ВиКО - ВС 

Берковица 
0,080 1,937% 0,072% 0 0 0 0,082 

Доставянена вода на друг ВиКО - ВС Видин 0,247 1,937% 0,072% 0 0 0 0,251 

Доставянена вода с непитейни качества 1,208 1,937% 0,072% 0 0 0 1,231 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2018 г.           

Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с 
ДДС 

2,894 

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 
съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Монтана за 2016 г. в размер на 664 лв 
5,929 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 

потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

 

12. „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД 

С Решение № БП-Ц-15 от 25.09.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД като ВиК 
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оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г. и е одобрила 

цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на 

дружеството за 2018 г. както следва: 

E2018 = 0,047% 

  

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017) и коефициент X2018: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2018 г. 

Инфлация 
01-10.2017 

Х2018 = Е2018 + Qр2018 + Qи2018 + Y2018 

Ц2018 = ЦБП 

2018 *                               

(1+ И2017 - 

X2018) 

Е2018  Qр2018  Qи2018 Y2018 

Цени за 

утвърждаване 

след изменение 

2018 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 2,151 1,937% 0,047% 0 0 0 2,191 

Отвеждане на отпадъчни води 0,124 1,937% 0,047% 0 0 0 0,126 

Пречистване на отпадъчни води               

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,445 1,937% 0,047% 0 0 0 0,453 

Промишлени и други стопански 

потребители 
              

степен на замърсяване 1 0,498 1,937% 0,047% 0 0 0 0,507 

степен на замърсяване 2 0,711 1,937% 0,047% 0 0 0 0,725 

степен на замърсяване 3 1,103 1,937% 0,047% 0 0 0 1,124 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2018 г.           

Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с 

ДДС 
3,325 

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 
лице от домакинство за област Шумен за 2016 г. в размер на 610 лв 

5,446 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 

потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

 

13. „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД 

С Решение № БП-Ц-16 от 25.09.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД като ВиК 

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г. и е одобрила 

цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на 

дружеството за 2018 г. както следва: 

E2018 = 0,058% 

  

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017) и коефициент X2018: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2018 г. 

Инфлация 

01-

10.2017 

Х2018 = Е2018 + Qр2018 + Qи2018 + Y2018 

Ц2018 = ЦБП 

2018 *                               

(1+ И2017 - 

X2018) 

Е2018  Qр2018  Qи2018 Y2018 

Цени за 

утвърждаване 

след изменение 

2018 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,618 1,937% 0,058% 0 0 0 1,648 
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Отвеждане на отпадъчни води 0,069 1,937% 0,058% 0 0 0 0,070 

Пречистване на отпадъчни води               

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,363 1,937% 0,058% 0 0 0 0,370 

Промишлени и други стопански 
потребители 

              

степен на замърсяване 1 0,432 1,937% 0,058% 0 0 0 0,440 

степен на замърсяване 2 0,591 1,937% 0,058% 0 0 0 0,602 

степен на замърсяване 3 0,863 1,937% 0,058% 0 0 0 0,880 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,634 1,937% 0,058% 0 0 0 0,645 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2018 г.           

Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с 

ДДС 
2,505 

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Сливен за 2016 г. в размер на 462 лв 
4,125 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 

потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

 

14. „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас 

С Решение № БП-Ц-20 от 30.11.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр, Бургас като ВиК 

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г. и е одобрила 

цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на 

дружеството за 2018 г. както следва: 

E2018 = 0,111% 

  

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017) и коефициент X2018: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2018 г. 

Инфлация 
01-

10.2017 

Х2018 = Е2018 + Qр2018 + Qи2018 + Y2018 

Ц2018 = ЦБП 

2018 *                               

(1+ И2017 - 

X2018) 

Е2018  Qр2018  Qи2018 Y2018 

Цени за 

утвърждаване 

след изменение 

2018 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,335 1,937% 0,111% 0 0 0 1,359 

Отвеждане на отпадъчни води 0,380 1,937% 0,111% 0 0 0 0,387 

Пречистване на отпадъчни води               

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,559 1,937% 0,111% 0 0 0 0,569 

Промишлени и други стопански 

потребители 
              

степен на замърсяване 1 0,727 1,937% 0,111% 0 0 0 0,740 

степен на замърсяване 2 0,895 1,937% 0,111% 0 0 0 0,911 

степен на замърсяване 3 1,118 1,937% 0,111% 0 0 0 1,139 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,033 1,937% 0,111% 0 0 0 0,034 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2018 г.           

Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с 

ДДС 
2,779 
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Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Бургас за 2016 г. в размер на 610 лв. 
5,446 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 

потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

 

15. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол 

С Решение № БП-Ц-21 от 30.11.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр, Ямбол като ВиК 

оператор за периода 2017-2021 г., увърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г. и е одобрила 

цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на 

дружеството за 2018 г. както следва: 

E2018 = 0,069% 

  

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017) и коефициент X2018: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2018 г. 

Инфлация 

01-10.2017 

Х2018 = Е2018 + Qр2018 + Qи2018 + Y2018 

Ц2018 = ЦБП 

2018 *                               

(1+ И2017 - 

X2018) 

Е2018  Qр2018  Qи2018 Y2018 

Цени за 

утвърждаване 

след изменение 

2018 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,679 1,937% 0,069% 0 0 0 1,711 

Отвеждане на отпадъчни води 0,286 1,937% 0,069% 0 0 0 0,291 

Пречистване на отпадъчни води               

Битови и приравнените към тях 
потребители 

0,314 1,937% 0,069% 0 0 0 0,320 

Промишлени и други стопански 

потребители 
              

степен на замърсяване 1 0,346 1,937% 0,069% 0 0 0 0,352 

степен на замърсяване 2 0,506 1,937% 0,069% 0 0 0 0,515 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2018 г.           

Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с 

ДДС 
2,786 

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 
лице от домакинство за област Ямбол за 2016 г. в размер на 592 лв. 

5,286 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 

потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

 

16. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца 

С Решение № БП-Ц-22 от 30.11.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр, Враца като ВиК 

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г. и е одобрила 

цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

 

Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на 

дружеството за 2018 г. както следва: 

E2018 = 0,018% 
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В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017) и коефициент X2018: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2018 г. 

Инфлация 

01-

10.2017 

Х2018 = Е2018 + Qр2018 + Qи2018 + Y2018 

Ц2018 = ЦБП 

2018 *                               

(1+ И2017 - 

X2018) 

Е2018  Qр2018  Qи2018 Y2018 

Цени за 

утвърждаване 

след изменение 

2018 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,784 1,937% 0,018% 0 0 0 1,818 

Отвеждане на отпадъчни води 0,276 1,937% 0,018% 0 0 0 0,282 

Пречистване на отпадъчни води               

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,468 1,937% 0,018% 0 0 0 0,477 

Промишлени и други стопански 

потребители 
              

степен на замърсяване 1 0,646 1,937% 0,018% 0 0 0 0,658 

степен на замърсяване 2 0,800 1,937% 0,018% 0 0 0 0,816 

степен на замърсяване 3 0,964 1,937% 0,018% 0 0 0 0,982 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,120 1,937% 0,018% 0 0 0 0,123 

Доставяне на вода с непитейни качества 1,572 1,937% 0,018% 0 0 0 1,603 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2018 г.           

Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с 
ДДС 

3,092 

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 
лице от домакинство за област Враца за 2016 г. в размер на 490 лв. 

4,375 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 

потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

 

За всеки от горепосочените ВиК оператори е проведено открито заседание, на 

което с ВиК оператора е обсъден докладът и проектът на решение за одобряване на бизнес 

плана, утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги за регулаторния период, 

включително одобрените цени за 2018 г. и стойността на коефициент Е за подобряване 

ефективността на дружеството, както и обществено обсъждане, на което със 

заинтересованите лица е обсъден проектът на решение за одобряване на бизнес плана, 

утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги за регулаторния период, включително 

одобрените цени за 2018 г. и стойността на коефициент Е за подобряване ефективността 

на дружеството. 

Съгласно разпоредбите на чл. 29 от НРЦВКУ одобрените цени за всяка година от 

бизнес плана се изменят служебно от Комисията, като измененията се извършват 

ежегодно с решение на Комисията, което се взема в закрито заседание преди началото на 

ценовия период, за който се отнасят. 

Методологията за изменение на одобрените цени за 2018 г. е подробно разписана в 

чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ и в т. 51 и 52 от Указания НРЦВКУ, съгласно които одобрените 

цени на ВиК услуги за 2018 г. (посочени изрично в решението за одобряване на бизнес 

план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, обсъдени преди вземането 

на решение на открито заседание с дружеството и на обществено обсъждане със 

заинтересованите лица) се изменят чрез добавяне на инфлация от началото на 

годината към края на м. октомври 2017 г. (динамичен ред CPI.1.3.xls от данните на НСИ) и 
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намаляне с коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството (посочен 

изрично в решението за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на 

цени на ВиК услуги, обсъден преди вземането на решение на открито заседание с 

дружеството и на обществено обсъждане със заинтересованите лица).  

Комисията извършва анализ на социалната поносимост на цената на ВиК 

услугите въз основа на актуална информация за доход на лице от домакинство за 

съответните области (информация за средно-месечен паричен доход на лице от 

домакинството по области за 2016 г. от изследване „Статистика на доходите и условията 

на живот EU-SILC“ е предоставена от Националния статистически институт  с писмо с вх. 

№ В-04-00-56 от 08.11.2017 г.). 

Нормите на раздел II „Годишни изменения на цените през регулаторния период“, 

глава четвърта „Процедурни правила“ на НРЦВКУ не уреждат специална процедура във 

връзка с приемането на решение от КЕВР за утвърждаване на цени при годишните 

изменения на одобрените цени през регулаторния период.  В тази връзка Законът за 

енергетиката (ЗЕ) регламентира общите процедурни правила при приемане на решения от 

Комисията. Съгласно чл. 13, ал. 5, т. 2 от ЗЕ заседанията на комисията са открити, когато 

се разглеждат заявления или искания, свързани с утвърждаване на цени. Предвид 

императивния характер на разпоредбата при приемане на решение за утвърждаване на 

цени за втората година от регулаторния период КЕВР следва да проведе открито 

заседание. 

Съгласно чл. 14, ал. 1 от ЗЕ Комисията провежда процедура за обществено 

обсъждане със заинтересованите лица при изготвянето на общи административни актове, 

предвидени в този закон и в ЗРВКУ, както и по други въпроси от обществена значимост за 

развитие на енергийния сектор и на В и К сектора. Видно от текста на разпоредбата 

провеждането на  обществено обсъждане е задължително само при приемането на общи 

административни актове, а в останалите случаи е необходимо да се извърши преценка 

относно обществената значимост.   

Решенията за утвърждаване на цени на ВиК услугите за втората година от 

регулаторния период по своята същност са индивидуални административни актове, 

поради което не попадат сред актовете за приемането на които се изисква задължително 

провеждане на обществено обсъждане. По отношение обаче на преценката за тяхната 

обществена значимост следва да се има предвид, че одобрените от КЕВР цени на ВиК 

услуги за 2018 г. (посочени изрично в решението за одобряване на бизнес план и за 

утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги), са обсъдени преди вземането на 

решението на открито заседание с дружеството и на обществено обсъждане със 

заинтересованите лица, като в настоящото административно производство се изменят 

само въз основа на обективни обстоятелства - инфлация и коефициент Е за подобряване 

ефективността на дружеството. Посочените параметрите са ясни, точни и извън 

преценката както на регулаторния орган, така и на заинтересованите лица, поради което 

не е обосновано провеждането на обществено обсъждане. 

С оглед всичко изложено по-горе, считано от 01.01.2018 г., цените, без ДДС, на 

ВиК услугите за 2018 г. са, както следва: 

 

1. „Софийска вода“ АД: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 
без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,268 

Отвеждане на отпадъчни води 0,387 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,314 
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Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,358 

степен на замърсяване 2 0,628 

степен на замърсяване 3 0,785 

ВС "Бели Искър" 0,094 

ВС "Божурище" 0,414 

ВС "Вода с непитейни качества" 0,656 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

 

2. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,294 

Отвеждане на отпадъчни води 0,140 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,532 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,745 

степен на замърсяване 2 1,064 

степен на замърсяване 3 1,330 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

 

3. „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 
без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,758 

Отвеждане на отпадъчни води 0,324 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,422 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,603 

степен на замърсяване 2 0,717 

степен на замърсяване 3 0,865 

Доставяне вода на друг ВиК оператор 0,830 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

 

4. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,215 

Отвеждане на отпадъчни води 0,117 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,505 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,596 

степен на замърсяване 2 0,869 

степен на замърсяване 3 1,142 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

 

5. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра: 
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Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 2,079 

Отвеждане на отпадъчни води 0,171 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,496 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,546 

степен на замърсяване 2 0,799 

степен на замърсяване 3 0,998 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

 

6. „ВиК“ ООД, гр. Кърджали: 
 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,452 

Отвеждане на отпадъчни води 0,129 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,448 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,492 

степен на замърсяване 2 0,720 

степен на замърсяване 3 0,899 

Доставяне на вода с непитейни качества 0,660 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

 

7. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 
без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,803 

Отвеждане на отпадъчни води 0,186 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,333 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,366 

степен на замърсяване 2 0,536 

степен на замърсяване 3 0,669 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

 

8. „Напоителни системи“ ЕАД: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

ВС Дупница - Кюстендил 0,120 

ВС Белово 0,074 

ВС Плевен 0,072 

ВС Йовковци 0,123 

ВС Долен Дунав 0,116 

ВС Източно Софийско поле 0,032 

ВС Ботевград 0,069 

ВС Шумен-Търговище 0,022 
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ВС Добрич 0,250 

За цените на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор не се извършва 

анализ на социална поносимост. 

 

9. „ВиК – Златни пясъци“ ООД: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 
без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,215 

Отвеждане на отпадъчни води 1,459 

Доставяне на вода на друг ВиКО - "ВиК - Варна"ООД, гр. Варна 1,215 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

 

10. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,336 

Отвеждане на отпадъчни води 0,193 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,381 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,426 

степен на замърсяване 2 0,754 

Доставянена вода с непитейни качества 0,127 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

 

11. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 
без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,670 

Отвеждане на отпадъчни води 0,242 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,499 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,709 

степен на замърсяване 2 0,869 

степен на замърсяване 3 1,003 

Доставянена вода на друг ВиКО - ВС Враца 0,061 

Доставянена вода на друг ВиКО - ВС Берковица 0,082 

Доставянена вода на друг ВиКО - ВС Видин 0,251 

Доставянена вода с непитейни качества 1,231 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

 

12. „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 
без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 2,191 

Отвеждане на отпадъчни води 0,126 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,453 

Промишлени и други стопански потребители   
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степен на замърсяване 1 0,507 

степен на замърсяване 2 0,725 

степен на замърсяване 3 1,124 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

 

13. „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 
без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,648 

Отвеждане на отпадъчни води 0,070 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,370 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,440 

степен на замърсяване 2 0,602 

степен на замърсяване 3 0,880 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,645 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

 

14. „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,359 

Отвеждане на отпадъчни води 0,387 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,569 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,740 

степен на замърсяване 2 0,911 

степен на замърсяване 3 1,139 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,034 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

 

15. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,711 

Отвеждане на отпадъчни води 0,291 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,320 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,352 

степен на замърсяване 2 0,515 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

 

16. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,818 
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Отвеждане на отпадъчни води 0,282 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,477 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,658 

степен на замърсяване 2 0,816 

степен на замърсяване 3 0,982 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,123 

Доставяне на вода с непитейни качества 1,603 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за 

дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната 

администрация, във връзка с чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените 

на водоснабдителните и канализационни услуги, т. 51 и т. 52 от Указания за 

образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода 

„горна граница на цени“ за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение по 

Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 3, поправени с решение по Протокол № 118 от 

07.06.2016 г., т. 8 , предлагаме КЕВР да обсъди и приеме следните решения: 

 

I. Да разгледа и приеме настоящия доклад; 
 II. Да определи дата, час и място на провеждане на открито заседание, които да 

бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията; 

 III. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи 

горепосочените ВиК оператори или други упълномощени от тях представители на 

дружествата. 

 

 


