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П Р О Т О К О Л 

 

№ 252 

 
София, 29.11.2017 година 

 

Днес, 29.11.2017 г. от 14:02 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от председателя доц. д-р 

Иван Н. Иванов.  

 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, 

Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин 

Петков и Димитър Кочков, и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

 

 На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, И. 

Касчиев – главен директор на главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни 

услуги“, П. Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и 

топлоенергетика“, И. Александров – началник на отдел „Цени и лицензии: 

електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“ и експерти на КЕВР. 

 

И. Н. Иванов каза, че в предварително раздадения дневен ред е предвидено 

разглеждането на три точки. Председателят попита има ли предложения за изменение на 

дневния ред и даде думата за изказване на членовете на Комисията. 

Р. Осман предложи от предварително раздадения дневен ред да отпадне т. 2, тъй 

като не е спазен текстът на чл. 33, ал. 4. Няма приложение към доклада, писма от 

различни ведомства, не се знае кой е инициаторът на тази процедура. Не е спазен чл. 40, 

ал. 4 от Правилника на КЕВР. Това е достатъчно основание не само да не се разглежда 

доклада, но и повод да се разследва оттам нататък защо се е стигнало дотам. На 

основание цитираните членове, Р. Осман предложи т. 2 от дневния ред да отпадне. 

И. Н. Иванов каза, че съгласно процедурата при постъпило процедурно 

предложение, същото се подлага незабавно на гласуване. 

 

В гласуването участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията 

Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги 

Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков и Димитър Кочков. 

Предложението за отпадане на т. 2 от дневния ред е прието с девет гласа „за”. 

 

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма 

други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което 

протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
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1. Доклад В-Дк-108#2/24.11.2017 г. относно: Изменение и допълнение на Правила 

за водене на Единна система за регулаторна отчетност (ЕСРО), приети от КЕВР с решение 

по т. 5 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г. 

Работна група по Заповед № З-В-105 от 01.12.2014 г.:  

Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Йоланта Колева,  

Надежда Иванова, Йовка Велчева, Даниела Стоилова,  

Хриси Йорданова, Румяна Костова, Лолита Косева, 

 Ани Гюрова, Силвия Маринова 

 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-816 от 24.11.2017 г. и проект на писмо до министъра на 

енергетиката относно: проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

енергетиката. 

Работна група: Елена Маринова, Пламен Младеновски,  

Ивайло Александров, Радослав Райков,  

Радостина Методиева, Ели Алексиева 
 

По т.1. Комисията разгледа доклад относно изменение и допълнение на Правила 

за водене на Единна система за регулаторна отчетност, приети от КЕВР с решение по 

т. 5 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г. 

 

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

22.01.2016 г., в сила от 22.01.2016 г. е приета Наредба за регулиране на цените на 

водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ), като е предвидено тя да се 

прилага за регулаторен период, започващ от 01.01.2017 г. 

Съгласно чл. 34, ал. 1 от НРЦВКУ, за целите на регулирането ВиК операторите 

водят регулаторна отчетност съгласно чл. 15 от ЗРВКУ. В ал. 2 на същата разпоредба е 

посочено, че правилата за водене на регулаторната отчетност по ал. 1 за целите на 

регулирането се приемат с решение на Комисията съгласно чл. 16 от ЗРВКУ. 

С решение по т. 5 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г. на Комисията за енергийно и 

водно регулиране (КЕВР, Комисията), след проведено обществено обсъждане, са приети 

Правила за водене на Единна система за регулаторна отчетност (ЕСРО), включващи: 

- Правила към единния сметкоплан за регулаторни цели на ВиК операторите; 

- Единен сметкоплан на ВиК операторите за регулаторни цели (електронен модел); 

- Инструкции за попълване на годишните отчетни справки за целите на 

регулаторното счетоводство на ВиК операторите; 

- Електронен модел за попълване на годишните отчетни справки за целите на 

регулаторното счетоводство на ВиК операторите. 

 

Съгласно чл. 34, ал. 7 от НРЦВКУ, правилата за ЕСРО, сметкопланът и годишните 

финансови отчети за регулаторна отчетност се прилагат не по-рано от началото на 

календарната година, следваща датата на тяхното приемане, т.е. от началото на 2017 г., и 

ВиК операторите ще представят първите отчети по ЕСРО през 2018 г. 

 

След приемането на Правилата за водене на ЕСРО от Комисията са констатирани 

следните пропуски или неточно формулирани изисквания, които се нуждаят от 

допълнителни уточнения както следва: 

 

1. Правила към единния сметкоплан за регулаторни цели на ВиК операторите: 

В приетите правила за водене на ЕСРО е въведен следният принцип за 

разпределение на активите, обслужващи административна и спомагателна дейност, както 

и на тяхната натрупана амортизация:  

Правила към единния сметкоплан за регулаторни цели на ВиК операторите: 
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т.3.1. Посочено е изискването: При отчитане на ДМА и ДНМА в справките по 

ЕСРО, активите, обслужващи административна и спомагателна дейност се 

разпределят към регулирана (по услуги) и нерегулирана дейност пропорционално на дела 

на отчетната стойност на активите, пряко обслужващи съответната услуга за 

годината на отчитане.   

Предлагаме изменение на изискването в съответствие с т.2.1. от Приложение 1 

към Инструкции за попълване на годишните отчетни справки за целите на регулаторното 

счетоводство на ВиК операторите: При отчитане на ДМА и ДНМА в справките по ЕСРО, 

активите, обслужващи административна и спомагателна дейност се разпределят към 

регулирана (по услуги) и нерегулирана дейност пропорционално на дела на преките 

разходи за амортизации за активите, пряко обслужващи съответната услуга за 

годината на отчитане.   

 

т.3.1.4. Посочено е изискването: При отчитане на натрупаната амортизация на 

ДМА и ДНМА в справките по ЕСРО, амортизацията на активите, обслужващи 

административна и спомагателна дейност, се преразпределя към регулирана (по услуги) 

и нерегулирана дейност пропорционално на дела на отчетната стойност на активите, 

пряко обслужващи съответната услуга за годината на отчитане.   

Предлагаме изменение на изискването в съответствие с т.2.1. от Приложение 1 

към Инструкции за попълване на годишните отчетни справки за целите на регулаторното 

счетоводство на ВиК операторите: При отчитане на натрупаната амортизация на ДМА 

и ДНМА в справките по ЕСРО, амортизацията на активите, обслужващи 

административна и спомагателна дейност, се преразпределя към регулирана (по услуги) 

и нерегулирана дейност пропорционално на дела на преките разходи за амортизации за 

съответната услуга за активите, пряко обслужващи съответната услуга за годината 

на отчитане.   

 

Основанията за изменение са както следва: 

- Посочени са различни принципи за разпределение на активите за административна 

и спомагателна дейност в т.3.1. и т.3.1.4. на правилата към сметкоплана спрямо 

т.2.1. от Приложение 1 към инструкциите за попълване на годишните отчетни 

справки за целите на регулаторното счетоводство на ВиК операторите; 

- Принципът за разпределение на активите за административна и спомагателна 

дейност пропорционално на преките разходи за амортизации е по-справедлив, 

коректен и обоснован, тъй като няма да доведе до разпределение на активи, които 

са изцяло изхабени (т.е. имат нулева балансова стойност). 

 

2. Инструкции  и електронен модел за попълване на годишните отчетни справки за 

целите на регулаторното счетоводство на ВиК операторите: 

След приемане на правилата за водене на ЕСРО са настъпили редица изменения, 

свързани със статута на ВиК активите, тяхното отписване от счетоводните баланси на ВиК 

операторите, както и въвеждането на нови счетоводни политики.  

Във връзка с това се установява, че е необходимо да бъдат детайлизирани част от 

указанията за изготвяне на годишните отчетни справки, с цел по-коректното им разбиране 

от страна както на ВиК операторите, така и на одиторите, които ще представят доклади за 

спазване правилата на ЕСРО съгласно чл. 34, ал. 5 от НРЦВКУ.  

Във връзка с това предлагаме следните допълнителни уточнения в 

Инструкции и електронен модел за попълване на годишните отчетни справки за 

целите на регулаторното счетоводство на ВиК операторите: 

  

Въведение: 

В уводната част са направени пояснения както следва: 

Поради липса на посочване на правните основания за разработване и приемане на 

инструкциите е коригиран е първи параграф, в съответствие с разпоредбите на ЗРВКУ и 
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НРЦВКУ, както следва: Настоящите инструкции са разработени съобразно 

изискванията на чл. 15 и чл. 16 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), чл. 5 и чл. 34 от Наредбата за 

регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата) за 

регулаторното счетоводство. 

 

Поради липса на изрично регламентиран срок за представяне на годишните 

отчетни справки в ЗРВКУ и НРЦВКУ предлагаме да бъде определен срок за предоставяне 

им до 15 април. В тази връзка предлагаме последният параграф от уводната част да 

придобие следната редакция: 

ВиК операторите представят ежегодно в Комисията в срок до 15 април 

годишните отчетни справки на хартиен и магнитен носител, заедно с годишен финансов 

отчет и одиторски доклад за спазването на правилата за водене на ЕСРО (чл. 34, ал. 5 

от НРЦВКУ) или допълнителна информация, доказваща внедряването на ЕСРО (чл. 34, 

ал. 8 от НРЦВКУ). Формата на справките е задължителна, като не могат да се 

изтриват редове и колони, но при необходимост могат да се добавят редове. Всички 

справки трябва да бъдат подписани от лице с представителна власт и главен 

счетоводител, и да бъдат подпечатани с печата на дружеството. Справките се 

изготвят за предходната календарна година, за която има съставен годишен финансов 

отчет (ГФО) на дружеството, при спазване на следните правила:   

   

 Справка № 1: Баланс: 

Посочено е изискването: Общата стойност на Баланса следва да съответства на 

Баланса от годишния финансов отчет на дружеството. 

Предлагаме прецизиране на изискването, както следва: В колона „Корекции и 

рекласификации“ следва да се посочат разликите при отчитане  съгласно регулаторните 

изисквания и счетоводната политика на дружеството. След извършените корекции и 

рекласификации общата стойност на Баланса следва да съответства на Баланса от 

годишния финансов отчет на дружеството. 

Във връзка с горното, в Справка № 1 на електронния модел е допълнена колона 

„Корекции и рекласификации“. 

Основанията за направеното предложение са, както следва: 

По този начин се дава по-адекватна възможност за представяне на отчети за 

регулаторни цели, чрез които да се постигне съответствие с отчетите за финансово-

счетоводни цели, предвид значителните разлики между регулаторната и счетоводна 

отчетност след изпълнението на разпоредбите на Закона за водите и отписване на 

дълготрайните публични активи. 

 

Справка № 2.1. Отчет за приходи и разходи за регулираните услуги:  

Предлагаме в този раздел да се даде следното пояснение: Приходите и 

разходите от услугите присъединяване към водоснабдителната и към канализационната 

мрежи се отчитат в раздел нерегулирана дейност до приемане на методика за 

изчисляване на цени за присъединяване към ВиК мрежи по смисъла на чл. 17, ал. 1 от 

Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги 

(обн., ДВ, бр. 6 от 2016 г.).  

Основанията за направеното предложение са, както следва: 

По този начин се прецизират указанията и се изяснява къде да се отчитат 

приходите и разходите от дейности, подлежащи на регулиране съгласно ЗРВКУ. 

 

Справка № 5 Дълготрайни активи (за регулирана и нерегулирана дейност): 

Посочено е изискването: Справка № 5 се изготвя за регулирана и нерегулирана 

дейност, като общата стойност на собствените активи следва да съответства на 

Баланса на дружеството от годишния финансов отчет, а общата стойност на 
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публичните активи следва да съответства на регистъра на задбалансовите публични 

активи, поддържан от ВиК оператора.  

Предлагаме този текст да отпадне, а изискването да бъде прецизирано както 

следва: В колона „Корекции и рекласификации“ следва да се посочи стойността на 

активите, които: 

• съгласно регулаторните изисквания се признават като активи, а според 

счетоводна политика на дружеството не се признават или обратно. Разликите следва 

да се пояснят в текстовата част на отчета. 

• счетоводно се отчитат като собствени активи, а съгласно регулаторните 

изисквания следва да се отчитат като публични. 

Стойността на активите след извършените корекции и рекласификации следва да 

съответства на Баланса на дружеството от годишния финансов отчет, а общата 

стойност на публичните активи следва да съответства на регистъра на публични 

активи, поддържан от ВиК оператора. 

Във връзка с горното, в справки № 5, 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. и 5.5. на електронния модел 

са допълнени колони „Корекции и рекласификации“. 

Основанията за направеното предложение са, както следва: 

По този начин се дава по-адекватна възможност за представяне на отчети за 

регулаторни цели, чрез които да се постигне съответствие с отчетите за финансово-

счетоводни цели, предвид значителните разлики между регулаторната и счетоводна 

отчетност след изпълнението на разпоредбите на Закона за водите и отписване на 

дълготрайните публични активи. 

 

Предлагаме в Справка № 5 Дълготрайни активи да бъде допълнено следното 

указание: В Колона „Трансфери“ се попълва информация за заприходените от сметка 

207 към групи 20 и 21 активи по категории, като в реда на сметка 207 се посочва със 

знак минус общата сума на излезлите от сметката/заприходените през периода активи 

(балансът в колона „Трансфери“ трябва да е нула). 

Във връзка с горното, в справки № 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. и 5.5. на електронния модел 

са допълнени колони „Трансфери“. 

Основанията за направеното предложение са, както следва: 

По този начин се осигурява по-голяма яснота на движението на отчетените 

капиталови разходи по съответните инвестиционни направления съгласно структурата на 

инвестиционната програма. 

 

Посочено е изискването: Справки № 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. и 5.5. се съставят по ВиК 

услуги, като дълготрайните активи, които са общи за регулираните услуги или са общи 

за двете дейности: регулирана и нерегулирана, се разпределят между тях 

пропорционално на дела на отчетната стойност на активите, пряко обслужващи 

съответната услуга за годината на отчитане. 

Предлагаме изменение на изискването в съответствие с т.2.1. от Приложение I 

към Инструкциите, както следва: Справки № 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. и 5.5. се съставят по 

ВиК услуги, като дълготрайните активи, които са общи за регулираните услуги или са 

общи за двете дейности: регулирана и нерегулирана, се разпределят между тях 

пропорционално на дела на преките разходи за амортизации за съответната услуга за 

годината на отчитане. 

Мотивите за това предложение са аналогични на мотивите за промени в т.3.1. и 

т.3.1.4 на правилата за сметкоплана. 

 

Справка № 10. Персонал (за регулирана и нерегулирана дейност): 

Посочено е изискването: Сумата на възнагражденията за регулирана и 

нерегулирана дейност следва да съответства на ОПР на дружеството. 
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 Предлагаме прецизиране на изискването, както следва: Сумата на разходите 

за възнаграждения и осигуровки за регулирана и нерегулирана дейност, без 

капитализираните такива, следва да съответства на ОПР на дружеството.  

Мотивите са свързани с прецизиране на указанието. 

 

Приложение 1: Подход за разпределение на разходите и дълготрайните активи по 

дейности и услуги 

Предлагаме в т. I.1.2., т. I.2.2., т. II.2. и т.III.2 да бъде уточнено, че се касае за 

количества на вход водоснабдителна система (във всички изброени точки, след думата 

количества се добавя фразата „на вход ВС“). 

Мотивите са свързани с прецизиране на указанието. 

 

Коригиране на технически грешки във формули на Електронен модел за попълване 

на годишните отчетни справки за целите на регулаторното счетоводство на ВиК 

операторите 

Извършени са технически корекции на формули в Електронен модел за попълване 

на годишните отчетни справки за целите на регулаторното счетоводство на ВиК 

операторите, както следва: 

- Справка №6: Коригирана номерация на част III- Финансов лизинг; 

- Справка №9: Премахнати са формулите, калкулиращи  приходи (бр.* цена); 

- Справка №11: Коригиране на формулите за калкулиране на коефициента – за 

привеждане в съответствие с методиката, приложена при изчисляването на   ПК12г.   

 

3. Начална дата за прилагане правилата на ЕСРО: 

Съгласно чл. 34, ал. 2 от НРЦВКУ, правилата за водене на регулаторната 

отчетност по ал. 1 за целите на регулирането се приемат с решение на Комисията 

съгласно чл. 16 ЗРВКУ, а съгласно ал. 7 от същата разпоредба, правилата за ЕСРО, 

сметкопланът и годишните финансови отчети се прилагат не по-рано от началото на 

календарната година, следваща датата на тяхното приемане. Началната дата на 

прилагане се определя с решението по ал. 2. 

С решение по т. 5 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г. на КЕВР, след проведено 

обществено обсъждане са приети Правила за водене на ЕСРО, но не е посочена начална 

дата на прилагане. 

Тълкуването на взетото решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 5 на КЕВР, 

във връзка с чл. 34, ал. 7 от НРЦВКУ показва, че приетите през 2016 г. правила за ЕСРО 

следва да се прилагат от началото на 2017 г., тъй като се отнасят за регулаторния период 

2017 - 2021 г., заедно с останалите актове на Комисията, приети на същото заседание, а 

именно: Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните 

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

Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и 

канализационните услуги за регулаторния период 2017-2021 г. Предвид изложеното е 

налице очевидна фактическа грешка, която следва да бъде поправена.  

Правилата за водене на ЕСРО са общ административен акт по смисъла на чл. 65 

АПК, защото са с еднократно правно действие - действат през определения регулаторен 

период.  

Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 2 от АПК, приложим субсидиарно във връзка 

с чл. 74 от АПК, органът, издал административния акт, може да поправи очевидна 

фактическа грешка, за което следва да съобщи на заинтересованите лица, като не е 

регламентиран срок за това. Поправянето на тази грешка предполага отстраняване на 

несъответствие между формираната от КЕВР действителна воля и нейното външно 

изразяване, а не изменение на същата. Вследствие на поправка на очевидна фактическа 

грешка, първоначалният административен акт - Правилата за водене на ЕСРО и 
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решението за поправяне на грешката, образуват едно цяло – поправения административен 

акт. 

Във връзка с горното, предлагаме в Правила към единния сметкоплан за 

регулаторни цели на ВиК операторите и в Инструкции за попълване на годишните 

отчетни справки за целите на регулаторното счетоводство на ВиК операторите да бъде 

изрично посочено, че същите се прилагат от 01.01.2017 г. 

 

Съгласно чл. 35, ал. 1 от НРЦВКУ Правилата за ЕСРО, сметкопланът и 

годишните финансови отчети се изменят по преценка на Комисията или по предложение 

на В и К операторите, а разпоредбата на ал. 2 от същия текст допълва, че измененията по 

ал. 1 се прилагат не по-рано от началото на календарната година, следваща датата на 

тяхното приемане. Началната дата на прилагане се определя с решението на 

Комисията по ал. 1. 

В случая са налице основания за изменение на Правилата за ЕСРО по инициатива 

на Комисията. Изменението следва да се осъществи по реда за приемането им.  

Като начална дата на прилагане на измененията в окончателното решение на КЕВР 

следва да се посочи 01.01.2018 г. С оглед избягване на неяснота при прилагане на 

измененията, предлагаме изрично да се посочи, че ВиК операторите следва да 

представят първите отчети по ЕСРО през 2018 г., съобразно изменените правила, в сила 

от 01.01.2018 г. 

 

4. Обществено обсъждане и постъпили писмени становища и възражения в 

законоустановения срок: 

 

На интернет страницата на Комисията е публикуван проект на изменение и 

допълнение на Правила за водене на Единна система за регулаторна отчетност (ЕСРО), 

приет от КЕВР с решение по т. 3 от Протокол № 213 от 13.10.2017 г. 

На 19.10.2017 г. в сградата на Комисията по реда на чл. 14, ал. 1 от Закона за 

енергетиката е проведено обществено обсъждане на проекта за изменение на Правилата за 

водене на Единна система за регулаторна отчетност. 

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-00-5 от 13.10.2017 г. като заинтересовани лица са 

поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Българска 

асоциация по водите, Съюз на В и К операторите в Република България, Институт на 

дипломирани експерт счетоводители в България, “В и К” ЕАД,  гр. Бургас, “В и К - Варна” 

ООД, гр. Варна, “В и К - Йовковци” ООД, гр. В. Търново, “В и К” ЕООД, гр. Благоевград, 

“В и К - Видин” ЕООД, „В и К” ООД, гр. Враца, “В и К” ООД, гр. Габрово, “В и К” 

ЕООД, гр. Добрич, “В и К” ООД, гр. Кърджали, “Кюстендилска вода” ЕООД,  гр. 

Кюстендил, “В и К” АД, гр. Ловеч,  “В и К” ООД, гр. Монтана, “В и К - в ликвидация” 

ЕООД, гр. Пазарджик в ликвидация, “В и К” ООД, гр. Перник, “В и К” ЕООД, гр. Плевен, 

“В и К” ЕООД, гр. Пловдив, “Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград, “В и К” ООД, 

гр. Русе, “В и К” ООД, гр. Силистра, “В и К - Сливен” ООД, гр. Сливен, “В и К” ЕООД, 

гр. Смолян, “В и К” ЕООД, гр. София, “Софийска вода” АД, гр. София, “В и К” ЕООД, гр. 

Стара Загора, “В и К” ООД, гр. Търговище, “В и К” ЕООД, гр. Хасково, “В и К - Шумен” 

ООД,  гр. Шумен, “В и К” ЕООД, гр. Ямбол, “В и К - Батак” ЕООД, гр. Батак, “В и К - 

Белово” ЕООД, гр. Белово, “В и К - Берковица” ЕООД,  гр. Берковица, “В и К - Бебреш” 

ЕООД,  гр.  Ботевград, “Инфрастрой” ЕООД, гр. Брацигово, “ВКТВ” ЕООД, гр. 

Велинград, “В и К” ООД, гр. Димитровград, “В и К - Дупница” ЕООД, “В и К” ООД, гр. 

Исперих, “Аспарухов вал” ЕООД, гр. Кнежа, “В и К - Кресна” ЕООД, гр. Кресна, „В и К 

Меден кладенец” ЕООД, гр. Кубрат, “В и К - П” ЕООД, гр. Панагюрище, “В и К” ЕООД, 

гр. Петрич, “ВКС” ЕООД, гр. Пещера, “ВКТВ” ЕООД, гр. Ракитово, “УВЕКС” ЕООД, гр. 

Сандански, „В и К Паничище” ЕООД,  гр. Сапарева баня, “Бяла” ЕООД, гр. Севлиево, 

“Стамболово” ЕООД, с. Стамболово, “В и К - Стенето” ЕООД, гр. Троян, "В и К-С" 

ЕООД, гр.Стрелча, “Водоснабдяване” ЕООД, гр. Брезник, “Верила Сървис” АД, гр. 

София, “ВИКИ Инвест 1” ЕООД,  гр. Пловдив (Елените), “В и К - Златни пясъци” ООД, 
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к.к. Златни пясъци, “Тузлушка гора” ЕООД, гр. Антоново, “В и К - Стримон” ООД, с. 

Микрево, “Водоснабдяване - с. Раковски” ООД, с. Раковски, “Лукойл Нефтохим Бургас” 

АД, гр. Бургас, “В и К Чамкория -2006” ЕООД, гр. Самоков, “ПСОВ - Леко Ко” ЕООД, гр. 

Радомир, "Напоителни системи" ЕАД, гр. София и Предприятие "Язовирни каскади" към 

"НЕК" ЕАД. 

 

На общественото обсъждане присъстват представители на: Институт на 

дипломирани експерт счетоводители в България, “В и К” ЕООД, гр. Благоевград, “В и К - 

Видин” ЕООД, “В и К” ООД, гр. Монтана, “В и К” ООД, гр. Перник,  “Софийска вода” 

АД, гр. София, “В и К” ЕООД, гр. Хасково, Предприятие "Язовири и каскади" към "НЕК" 

ЕАД, както и представители на движение „Граждански контрол и ДЕН“; Сдружение за 

защита правата на гражданите. 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Българска 

асоциация по водите, Съюз на В и К операторите в Република България,“В и К” ЕАД,  гр. 

Бургас, “В и К - Варна” ООД, гр. Варна, “В и К - Йовковци” ООД, гр. В. Търново, „В и К” 

ООД, гр. Враца, “В и К” ООД, гр. Габрово, “В и К” ЕООД, гр. Добрич, “В и К” ООД, гр. 

Кърджали, “Кюстендилска вода” ЕООД,  гр. Кюстендил, “В и К” АД, гр. Ловеч,  “В и К - в 

ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик в ликвидация,“В и К” ЕООД, гр. Плевен, “В и К” 

ЕООД, гр. Пловдив, “Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград, “В и К” ООД, гр. Русе, 

“В и К” ООД, гр. Силистра, “В и К - Сливен” ООД, гр. Сливен, “В и К” ЕООД, гр. 

Смолян, “В и К” ЕООД, гр. София,“В и К” ЕООД, гр. Стара Загора, “В и К” ООД, гр. 

Търговище,“В и К - Шумен” ООД,  гр. Шумен, “В и К” ЕООД, гр. Ямбол, “В и К - Батак” 

ЕООД, гр. Батак, “В и К - Белово” ЕООД, гр. Белово, “В и К - Берковица” ЕООД,  гр. 

Берковица, “В и К - Бебреш” ЕООД,  гр.  Ботевград, “Инфрастрой” ЕООД, гр. Брацигово, 

“ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, “В и К” ООД, гр. Димитровград, “В и К - Дупница” ЕООД, 

“В и К” ООД, гр. Исперих, “Аспарухов вал” ЕООД, гр. Кнежа, “В и К - Кресна” ЕООД, гр. 

Кресна, „В и К Меден кладенец” ЕООД, гр. Кубрат, “В и К - П” ЕООД, гр. Панагюрище, 

“В и К” ЕООД, гр. Петрич, “ВКС” ЕООД, гр. Пещера, “ВКТВ” ЕООД, гр. Ракитово, 

“УВЕКС” ЕООД, гр. Сандански, „В и К Паничище” ЕООД,  гр. Сапарева баня, “Бяла” 

ЕООД, гр. Севлиево, “Стамболово” ЕООД, с. Стамболово, “В и К - Стенето” ЕООД, гр. 

Троян, "В и К-С" ЕООД, гр.Стрелча, “Водоснабдяване” ЕООД, гр. Брезник, “Верила 

Сървис” АД, гр. София, “ВИКИ Инвест 1” ЕООД,  гр. Пловдив (Елените), “В и К - Златни 

пясъци” ООД, к.к. Златни пясъци, “Тузлушка гора” ЕООД, гр. Антоново, “В и К - 

Стримон” ООД, с. Микрево, “Водоснабдяване - с. Раковски” ООД, с. Раковски, “Лукойл 

Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас, “В и К Чамкория -2006” ЕООД, гр. Самоков, “ПСОВ - 

Леко Ко” ЕООД, гр. Радомир и "Напоителни системи" ЕАД, гр. София не изпращат свои 

представители, които да вземат отношение по разглеждания проект. 

 

На общественото обсъждане са направени изказвания единствено от 

представители на „Софийска вода“ АД, както и от представители на движение 

„Граждански контрол и ДЕН“ и Сдружение за защита правата на гражданите. Останалите 

участници се въздържат от изказвания. 

И. Чипев, „Софийска вода“ АД посочва, че предложенията за изменение и 

допълнение са стъпка в правилната посока, тъй като внасят допълнителна яснота и 

прецизност както за въвеждането на ЕСРО, така и за крайния резултат - справките към 

нея. Прави предложение за допълнително прецизиране на текста на стр. 6 от доклада, за 

последния текст в курсив, а именно, че ВиК операторите следва да представят първите 

отчети по ЕСРО през 2018 г., съобразно изменените правила, в сила от 01.01.2018 г., като 

предлага след „по ЕСРО“ да се добави за отчетната 2017 г., т.е. текстът да стане: ВиК 

операторите следва да представят първите отчети по ЕСРО за отчетната 2017 г. през 

2018 г., съобразно изменените правила, в сила от 01.01.2018 г. 

Представител на работната група от КЕВР потвърждава, че първите отчети по 

ЕСРО за отчетната 2017 г. следва да се представят през 2018 г., съобразно изменените 

правила, в сила от 01.01.2018 г. 
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Изказванията на представители на движение „Граждански контрол и ДЕН“ и 

Сдружение за защита правата на гражданите са извън обхвата на темата на 

общественото обсъждане. 

 

В законоустановения срок са постъпили следните писмени становища: 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана с вх.№ В-17-28-10 от 

27.10.2017 г., „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Кърджали с вх.№ В-17-38-7 от 

30.10.2017 г., „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник с вх.№ В-17-37-8 от 

30.10.2017 г. „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, гр. Разград с вх.№ В-17-25-6 от 31.10.2017 

г.,  „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД с вх.№ В-17-21-8 от 01.11.2017 г., 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково с вх.№ В-17-16-6 от 31.10.2017 г., 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра с вх.№ В-17-32-10 от 03.11.2017 г., 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян с вх.№ В-17-20-7 от 03.11.2017 г., 

„Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД с вх.№ В-17-35-16 от 06.11.2017 г., 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца с вх. № В-17-33-8 от 06.11.2017 г. 

предлагат годишните отчетни справки заедно с годишния финансов отчет и одиторския 

доклад за спазване на правилата на ЕСРО (чл. 34, ал. 5 от НРЦВКУ) да бъдат представяни 

в КЕВР в срок до 30 април, вместо до 15 април с оглед на това, че срокът за представяне 

до 15 април е кратък и ще доведе до непълно, невярно и неточно представяне на данните. 

Становище по направеното предложение: Приема се предложението годишните 

отчетни справки заедно с годишния финансов отчет и одиторския доклад за спазване на 

правилата на ЕСРО  да бъдат представяни в КЕВР в срок до 30 април. 

 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково с вх.№ В-17-16-6 от 

31.10.2017 г. посочва, че в справка № 2.1 Отчет за приходи и разходи за регулираните 

услуги стойностите за разходите по икономически елементи не се пренасят коректно от 

справка № 7.1  Разходи за регулирани услуги. Необходима е корекция на формулите в 

електронните таблици. 

Становище по направените предложения: Предложението се приема, извършена 

е корекция в електронния модел. 

 

„Софийска вода“ АД с вх. № В-17-44-19 от 02.11.2017 г. е внесло становище 

относно „Инструкции за попълване на годишните отчетни справки за целите на 

регулаторното счетоводство на ВиК операторите“, за равнение на колона „Трансфери“ в 

справките за Дълготрайни активи: „В Колона „Трансфери“ се попълва информация за 

заприходените от сметка 207 към групи 20 и 21 активи по категории, като в реда на сметка 

207 се посочва със знак минус общата сума на излезлите от сметката/заприходените през 

периода активи (балансът в колона „Трансфери“ трябва да е нула).“ 

ВиК операторът посочва, че в предложения формат на таблиците са предвидени 

редове за дълготрайни активи в процес на изграждане само в Раздел I. Собствени активи и 

не е предвидена аналогична функционалност и формули за равнение на трансферите по 

отношение на раздела Публични активи, изградени със собствени средства. По този начин 

дружеството не би могло да попълни коректно предложените таблици по отношение на 

колона „Трансфер“ и да постигне изпълнение на посоченото по-горе изискване на стр. 2 от 

Инструкциите - а именно „равнение с общата сума на излезлите от 

сметката/заприходените през периода активи. Отбелязва, че кредитният оборот на 

сметка 207 Разходи за придобиване на дълготрайни активи е преимуществено свързан с 

обороти по изграждане на публични активи. 

ВиК операторът предлага, Раздел II. Публични Дълготрайни активи да бъде 

коригиран (разширен) аналогично на предвидените редове, колони и формули за равнение 

на трансферите на активи, така както това вече е направено в цитираните електронни 

таблици в Раздел I. Собствени активи. 

Предложено е в заключителния параграф на стр. 6 от доклада като начална дата на 

прилагане на измененията в окончателното решение на КЕВР, да се посочи дата 
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01.01.2018 г. С оглед избягване на неяснота при прилагане на измененията по ЕСРО се 

предлага да бъде изрично указано, че ВиК операторите следва да представят първите 

отчети през 2018 г., съобразно изменените правила, в сила от 01.01.2018 г. В тази връзка, с 

цел избягване на неяснота се предлага последното изречение да се разшири, а именно: 

„ВиК операторите следва да представят първите отчети по ЕСРО (за отчетната 2017 г.) 

през 2018 г., съобразно изменените правила, в сила от 01.01.2018 г.“. 

 

Становище по направените предложения: Предложението да се направи 

корекция в Справка №5 Дълготрайни активи (за регулирана и нерегулирана дейност), като 

в Раздел II Публични Дълготрайни активи се допълни ред „Дълготрайни активи в процес 

на изграждане“ (аналогично на Раздел I Собствени активи) не се приема. Твърдението, че 

по този начин дружеството не би могло да попълни коректно справките по отношение на 

колона „Трансфер“ и да постигне равнение с общата сума на излезлите от 

сметката/заприходените през периода активи, е неточно, тъй като равнението е 

калкулирано в същата справка на ред ОБЩО експлоатирани активи (сумират се обща 

стойност на Собствени и на Публични дълготрайни активи, като в стойността на 

Собствени дълготрайни активи се сумира стойността на материални и нематериални 

активи, а в стойността на Публични дълготрайни активи се сумира стойността на активите 

изградени със собствени средства и на активите предоставени на ВиК оператора за 

експлоатация и поддръжка). В тази връзка не са необходими допълнителни корекции в 

справката.   

Искането във внесеното становище за посочване на начална дата на прилагане на 

измененията в окончателното решение на КЕВР се приема, и е отразено в Инструкции  за 

попълване на годишните отчетни справки за целите на регулаторното счетоводство на 

ВиК операторите и в Правила към единния сметкоплан за регулаторни цели на ВиК 

операторите. 

 

5. Въвеждане на възможност за предоставяне на отчетните данни по електронен път: 

В Инструкции  за попълване на годишните отчетни справки за целите на 

регулаторното счетоводство на ВиК операторите е посочено следното изискване: 

ВиК операторите представят ежегодно в Комисията в срок до 15 април 

годишните отчетни справки на хартиен и магнитен носител, заедно с годишен финансов 

отчет и одиторски доклад за спазването на правилата за водене на ЕСРО (чл. 34, ал. 5 

от НРЦВКУ) или допълнителна информация, доказваща внедряването на ЕСРО (чл. 34, 

ал. 8 от НРЦВКУ). Формата на справките е задължителна, като не могат да се 

изтриват редове и колони, но при необходимост могат да се добавят редове. Всички 

справки трябва да бъдат подписани от лице с представителна власт и главен 

счетоводител, и да бъдат подпечатани с печата на дружеството. 

С оглед създаване на възможност за електронно сезиране на КЕВР във връзка с 

изпълнение на нейните правомощия, е необходимо да бъдат допълнени възможностите за 

предоставяне на отчетните и одиторските доклади по електронен път през Единен портал 

за предоставяне на информация и услуги от КЕВР, както и същите да бъдат подписани с 

електронен подпис. В тази връзка текстът ще придобие следната редакция: 

ВиК операторите представят ежегодно в Комисията в срок до 30 април 

годишните отчетни справки на хартиен и на магнитен носител в деловодството на 

КЕВР или по електронен път през Единен портал за предоставяне на информация и 

услуги от КЕВР, заедно с годишен финансов отчет и одиторски доклад за спазването на 

правилата за водене на ЕСРО (чл. 34, ал. 5 от НРЦВКУ) или допълнителна информация, 

доказваща внедряването на ЕСРО (чл. 34, ал. 8 от НРЦВКУ). Формата на справките е 

задължителна, като не могат да се изтриват редове и колони, но при необходимост 

могат да се добавят редове. Всички справки трябва да бъдат подписани от лице с 

представителна власт и главен счетоводител, и да бъдат подпечатани с печата на 

дружеството, или да бъдат подписани с електронен подпис. 
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6. Закрито заседание на КЕВР, проведено на 21.11.2017 г.: 
На закрито заседание, проведено на 21.11.2017 г., КЕВР е разгледала доклад № В-

Дк-108 от 14.11.2017 г. относно изменение и допълнение на Правила за водене на Единна 

система за регулаторна отчетност, приети от КЕВР с решение по т. 5 от Протокол № 76 от 

19.04.2016 г. След проведените разисквания, с решение по протокол № 239 от 21.11.2017 

г., по т. 3, Комисията е върнала на работната група доклада и приложенията: Правила към 

единния сметкоплан за регулаторни цели на ВиК операторите; Инструкции за попълване 

на годишните отчетни справки за целите на регулаторното счетоводство на ВиК 

операторите; Електронен модел за попълване на годишните отчетни справки за целите на 

регулаторното счетоводство на ВиК операторите, с указание за прецизиране на 

текстовете, във връзка с отчитането за регулаторни цели на приходите и разходите за 

услугите присъединяване на потребители към водоснабдителната и към канализационната 

система, като същите следва да бъдат отчитани в регулирана дейност. 

Във връзка с горното и след преглед на текстовете на Правилата към единния 

сметкоплан за регулаторни цели на ВиК операторите; Инструкциите за попълване на 

годишните отчетни справки за целите на регулаторното счетоводство на ВиК операторите 

и Електронния модел за попълване на годишните отчетни справки за целите на 

регулаторното счетоводство на ВиК операторите, са нанесени следните допълнителни 

корекции: 

1. В Инструкциите за попълване на годишните отчетни справки за целите на 

регулаторното счетоводство на ВиК операторите: 

В раздела „Справка № 2.1. Отчет за приходи и разходи за регулираните услуги“ в 

първото изречение се заличават думите „за която има утвърдени цени“ и отпада 

пояснението: Приходите и разходите от услугите присъединяване към водоснабдителната 

и към канализационната мрежи се отчитат в раздел нерегулирана дейност до приемане на 

методика за изчисляване на цени за присъединяване към ВиК мрежи по смисъла на чл. 17, 

ал. 1 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните 

услуги (обн., ДВ, бр. 6 от 2016 г.). Във връзка с изложеното, текстът придобива следната 

редакция: 

Отчетът за приходите и разходите по регулираните услуги се съставя за всяка 

ВиК услуга. Данните за разходите са резултативни на справка № 7.1. „Разходи“ по 

услуги, а данните за приходите от услуги – на справка №8 „Приходи“. Попълване на 

данни е необходимо само за категориите: „Приходи от лихви от предоставени ВиК 

услуги“, „Други приходи“ и „Приходи от финансирания“ (на дълготрайни активи, 

обслужващи регулираните услуги). 

Сумата на приходите и сумата на разходите от регулираните услуги трябва да 

съответстват на приходите и разходите за регулирана дейност в справка № 2. 
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В раздела „Справка № 8 Приходи“, във втория абзац, са направени редакционни 

промени, след което текстът придобива следната редакция: 

В приходите от други регулирани услуги се посочват приходите от 

присъединяване на потребители към водоснабдителната и канализационната система. 

Приходите от ВиК услуги се формират от фактурираните количества за съответната 

услуга и утвърдените цени в справка 8.1. 

 

В раздела „Справка № 8.1. Приходи от регулирани услуги“, в първото изречение, се 

заличават думите „и от приходи от присъединяване на потребители към 

водоснабдителната и канализационната система“ и изречението придобива следната 

редакция: 

Приходите от регулирани услуги в справката трябва да бъдат формирани от 

фактурираните количества за съответната услуга и утвърдените цени.  

 

2. В Електронния модел за попълване на годишните отчетни справки за целите на 

регулаторното счетоводство на ВиК операторите: 

В справка № 2 „ОПР“ са коригирани формулите, с цел приходите и разходите за 

услугите по присъединяване на потребителите да се отчитат към регулирани услуги. 

 

В справка № 2.1 „Отчет за приходи и разходи за регулираните услуги“ са 

допълнени редове за отчитане на приходите и разходите за услугите по присъединяване на 

потребителите. 

 

В справка № 8 „Приходи“, в раздел II „Други регулирани услуги, в т.ч.“ са 

добавени редове „Приходи от присъединяване“ и „Приходи от регулирани услуги от 

минали години“. 

 

 Изказвания по т.1: 

 Докладва И. Касчиев, който отбеляза, че са изпълнени указанията, дадени от 

Комисията на закрито заседание на 21.11.2017 г. От инструкциите са заличени текстовете, 

съгласно които работната група е била предложила приходите и разходите за 

присъединяване на потребители към ВиК мрежата да се отчитат в нерегулирана дейност 

до утвърждаване на цени за тези услуги. Те ще се отчитат в регулираната дейност, като в 

електронния модел за отчетните справки са предвидени съответните места, където тези 

разходи да бъдат отчитани. Касчиев отбеляза, че други промени, спрямо представеното на 

предишното заседание, не са направени. 
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Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 4 и чл. 16 от ЗРВКУ и 

чл. 35 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните 

услуги (обн., ДВ, бр. 6 от 2016 г.), работната група предлага на Комисията да разгледа и 

приеме настоящия доклад и да приеме проекта на изменени Правила за водене на Единна 

система за регулаторна отчетност, които включват Правила към единния сметкоплан, 

инструкции за попълване на годишните отчетни справки и Електронен модел за 

попълване на годишните отчетни справки за целите на регулаторното счетоводство на 

ВиК операторите. 

И. Н. Иванов установи, че от страна на членовете на Комисията няма въпроси и 

изказвания към работната група.  

Председателят подложи на гласуване проекта за решение, прочетен от И. Касчиев.  

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 4 и чл. 16 от Закона за 

регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и чл. 35 от Наредбата за 

регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 6 от 

2016 г.), Комисията  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад относно изменение и допълнение на Правила за водене на Единна 

система за регулаторна отчетност, приети от КЕВР с решение по т. 5 от Протокол № 76 от 

19.04.2016 г. 

2. Приема Правила за водене на Единна система за регулаторна отчетност както 

следва: 

 

 

ПРАВИЛА КЪМ ЕДИННИЯ СМЕТКОПЛАН ЗА РЕГУЛАТОРНИ ЦЕЛИ НА ВИК 

ОПЕРАТОРИТЕ 

1. Въведение 

Настоящите правила са разработени съобразно изискванията на чл. 15 и чл. 16 във 

връзка с чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и 

канализационните услуги (ЗРВКУ), чл. 5 и чл. 34 от Наредбата за регулиране на цените на 

водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата) за регулаторното 

счетоводство.  

Носители на информация за целите на регулаторното счетоводство са Баланс, 

Отчет за приходите и разходите на ВиК операторите и утвърдените допълнителни справки 

и отчети съгласно ЕСРО (Единна система за регулаторна отчетност).  

ВиК операторите организират и осъществяват счетоводството и счетоводните си 

системи в съответствие със Закона за счетоводството, МСФО и възприетата вътрешна  

счетоводна политика и индивидуален сметкоплан. Разработеният единен сметкоплан 

съдържа основните изисквания на КЕВР по отношение на ценообразуването и следва да 

бъде прилаган единствено за регулаторни цели.  

Разработеният сметкоплан, предназначен за регулаторно счетоводно отчитане е 

съобразен с примерния Национален сметкоплан, с организационната структура на 

дружествата от водния сектор, както и с прилаганите от тях международни стандарти за 

финансови отчети (МСФО). Единният сметкоплан, предназначен за регулаторни цели 

обхваща всички раздели от националния сметкоплан, като изборът на групите е съобразен 

с характера на дейностите във ВиК сектора и със структурата и основните принципи при 

изграждането на индивидуалните сметкоплани от ВиК операторите.  

Основен принцип при съставянето на сметкоплана за регулаторно счетоводно 

отчитане е създаване на условия за еднозначно отделяне на регулираната от 

нерегулираната дейност, както и създаване на подробна аналитичност при 

регулираната дейност от гледна точка на видове услуги и ценообразуващи елементи.  
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За информацията, която има приоритетен характер за целите на регулаторния 

орган, са създадени подробни аналитични сметки към сметките, носители на тази 

информация. 

При необходимост ВиК операторът може да създава допълнителни сметки чрез 

цифрен код, построен върху приложената логика на кодиране на сметки в единния 

сметкоплан. 

 

2. Определяне на регулираните дейности и вътрешната им структура 

Обект на регулиране от страна на КЕВР са дейностите по доставяне на вода на 

потребителите, отвеждане на отпадъчни води, пречистване на отпадъчни води, доставяне 

на вода с непитейни качества, доставяне на вода на друг ВиК оператор и присъединяване 

на потребители към водоснабдителната и канализационната система.  

 
 

Разходи за нерегулирана дейност са тези видове разходи, срещу които ВиК 

операторът получава приходи по цени извън регулираните от КЕВР. 

 

Основните раздели информация за регулираните дейности, които са обект на 

регулиране са, следните: 

 

 Приходи от основна дейност – приходи от продажби на услугите: 

 - доставяне на вода на потребителите  

 - отвеждане на отпадъчни води 

 - пречистване на отпадъчни води 

 - доставяне на вода с непитейни качества 

 - доставяне на вода на друг ВиК оператор 

 - присъединяване на потребители към водоснабдителната и канализационната система 

 

 Разходи: 

- Oсновна дейност: 

o доставяне на вода на потребителите  

o отвеждане на отпадъчни води 

o пречистване на отпадъчни води 

o присъединяване на потребители към водоснабдителната и канализационната 

система 
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- Aдминистративна и спомагателна дейност 

 

 Дълготрайни активи: 

- Основна дейност  

- Административна и спомагателна дейност 

 

 

3. Класификация и структура на активите 

 

3.1. Класификация и структура на дълготрайните активи  

Сметките за отчитане на дълготрайните активи са групирани в група 20 

“Дълготрайни материални активи”, група 21 „Дълготрайни нематериални активи“  

и група 91 „Чужди дълготрайни материални и нематериални активи“. 

Сметките са организирани на аналитични нива по дейности и услуги: доставяне на 

вода на потребителите, отвеждане на отпадъчни води, пречистване на отпадъчни води, 

други регулирани и нерегулирани дейности на ВиК операторите, административна и 

спомагателна дейност. Там, където е приложимо, са създадени сметки и за услугите 

доставяне на вода на друг ВиК оператор и доставяне на вода с непитейни качества. 

При отчитане на ДМА и ДНМА в справките по ЕСРО, активите, обслужващи 

административна и спомагателна дейност се разпределят към регулирана (по услуги) и 

нерегулирана дейност пропорционално на дела на преките разходи за амортизации за 

активите, пряко обслужващи съответната услуга за годината на отчитане. 

   

3.1.1. Класификация и структура на гр.20 Дълготрайни материални активи 

Сметките за отчитане на ДМА са следните: 

201 Земя 

202 Сгради и конструкции 

203 Машини, апаратура и специализирано оборудване 

204 Съоръжения 

205 Транспортни средства 

206 Стопански инвентар и оборудване 

207 Разходи за придобиване на ДМА и ДНМА/Активи в процес на изграждане 

208 Компютърна техника 

209 Други дълготрайни материални активи 

 

По тези сметки се отчитат собствените активи и активите - публична собственост, 

изградени със средства на ВиК оператора.  

По дебита на  сметка 207 - Разходи за придобиване на ДМА и ДНМА/Активи в 

процес на изграждане се отчитат всички инвестиции, извършени от ВиК оператора, а по 

кредита – заприхождаването им като активи.  

 

3.1.2. Класификация и структура на гр.21 Дълготрайни нематериални активи  

Сметките за отчитане на ДНМА са следните: 

211 Право на ползване на публични ВиК активи 

212 Програмни продукти  

213 Продукти от развойна дейност  

214 Лицензи 

215 Права върху интелектуална собственост (ГИС, Хидравлични модели, др.) 

219 Други дълготрайни нематериални активи 

 

По тези сметки се отчитат собствените ДНМА на ВиК оператора, а по сметка 215-  

ДНМА публична собственост, изградени със средства на ВиК оператора. 
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Сметка 211 – Право на ползване на публични ВиК активи отчита предоставените 

съгласно договор с АВиК или Концесионен договор права на ВиК оператора да 

стопанисва и експлоатира публични ВиК активи. 

 

3.1.3. Класификация и структура на гр.91 Чужди дълготрайни материални и 

нематериални активи 

Задбалансовите сметки за отчитане на чужди ДМА и ДНМА са следните: 

9111   Земя 

9112   Сгради и конструкции 

9113   Машини, апаратура и специализирано оборудване 

9114   Съоръжения 

9115   Права върху интелектуална собственост (ГИС, Хидравлични модели, др.) 

 

По тези сметки се отчитат следните активи - публична собственост: 

 активи, предадени за експлоатация от собственика (държава/община) на ВиК 

оператора;  

 активи, изградени от инвеститор и предадени за експлоатация на ВиК оператора; 

 активи, изградени с финансирания по програми на ЕС и предадени за експлоатация 

на ВиК оператора; 

 права на интелектуална собственост, свързани със стопанисването, поддържането и 

експлоатацията на публичните активи или предоставянето на ВиК услуги, които 

съгласно договор (с АВиК или концесионен) при неговото приключване или 

прекратяване следва да бъдат предадени на АВиК/ концедента.  

 

3.1.4. Класификация и структура на амортизациите. Амортизационни норми 

Сметките за натрупана амортизация са организирани на аналитични нива по 

дейности и услуги: доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчни води, 

пречистване на отпадъчни води, други регулирани и нерегулирани дейности на ВиК 

операторите, административна и спомагателна дейност. Там, където е приложимо, са 

създадени сметки и за услугите доставяне на вода на друг ВиК оператор и доставяне на 

вода с непитейни качества. 

При отчитане на натрупаната амортизация на ДМА и ДНМА в справките по ЕСРО, 

амортизацията на активите, обслужващи административна и спомагателна дейност, се 

преразпределя към регулирана (по услуги) и нерегулирана дейност пропорционално на 

дела на преките разходи за амортизации за съответната услуга за активите, пряко 

обслужващи съответната услуга за годината на отчитане. 

 

Амортизациите са организирани в следните сметки с нива на аналитичност: 

241 Амортизации на ДМА  

242 Амортизации на ДНМА  

914 Амортизация на Публични активи 

 

В сметка 241 се отчитат амортизациите на активите от гр. 20– Собствени ДМА и 

Публични ДМА, изградени със собствени средства. 

В сметка 242 се отчитат амортизациите на активите от гр. 21– Собствени ДНМА. 

В сметка 914 се отчита задбалансово амортизацията на публичните активи от гр. 

91- Чужди ДМА и ДНМА. 
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Отчитането на амортизация на задбалансови активи се извършва единствено за 

регулаторна отчетност и за целите на ценообразуването! 

 

Амортизацията на дълготрайните активи за регулаторни цели се изчислява при 

прилагане на линеен метод при амортизационни норми, определени от КЕВР: 

Код  

сч. сметка 

Код задбал. 

сч. сметка 

Наименование 

  счетоводна сметка 

Бр. години  

полезен 

живот 

Годишна 

амортизационна 

норма 

201 9111 Земя 0 0% 

20101 - Собствена земя 0 0% 

20102 911102 Земя публична собственост 0 0% 

          

202 9112 Сгради и конструкции 33,3 3% 

20201 - Административни и обслужващи сгради 33,3 3% 

20202 911202 Производствени сгради 33,3 3% 

          

203 9113 
Машини,апаратура и специализирано 

оборудване 
10 10% 

20301 911301 Машини 10 10% 

20302 911302 Апаратура 10 10% 

20303 911303 Строителна и специализирана механизация 10 10% 

20304 911304 Ел. оборудване 10 10% 

2030401 91130401 Помпи, вкл. хидрофорни уредби 10 10% 

2030402 91130402 Ел. табла 10 10% 

          

20305 911305 ВиК оборудване 10 10% 

2030501 91130501 
Измервателни устройства - приходни водомери, 

дебитомери, разходомери, нивомери и логери 
10 10% 

2030502 91130502 

Арматури (спирателни кранове, хидранти, редуцир 

винтили, 

 въздушници, др.) 

10 10% 

2030503 91130503 Оборудване за СКАДА 10 10% 

          

20306 911306 Друго специализирано оборудване 10 10% 

          

          

204 9114 Съоръжения     

20401 911401 Ел. съоръжения 25 4% 

2040101 91140101 Трафопост (трансформатор) 10 10% 

2040102 91140102 Електропровод 25 4% 

          

20402 911402 ВиК съоръжения     

2040201 91140201 Язовири 50 2% 

2040202 91140202 Водоеми и водохващания 50 2% 

2040203 91140203 Каптажи 50 2% 

2040204 91140204 Сондажни и шахтови кладенци 50 2% 

2040205 91140205 Водопроводи, вкл.СВО  50 2% 

2040206 91140206 Канализация, вкл. СКО 50 2% 

2040207 91140207 

Съоръжения в пречиствателни, помпени, хлораторни 

станции  

и резервоари 

25 4% 
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2040208 91140208 Други ВиК съоръжения 25 4% 

          

20403 911403 Други съоръжения 25 4% 

          

205 - Транспортни средства     

20501 - Транспортни средства - тежкотоварни автомобили 12.5 8% 

20502 - Транспортни средства - лекотоварни автомобили 10 10% 

20503 - Автомобили 10 10% 

20504 - Други транспортни средства  10 10% 

          

206 - Стопански инвентар и офис оборудване     

20601 - Стопански инвентар 10 10% 

20602 - Офис оборудване 10 10% 

20603 - Мобилни телефони  2 50% 

          

207 - 
Разходи за придобиване на ДМА и ДНМА 

/Активи в процес на изграждане/  
- - 

20701   Активи в процес на изграждане за доставяне на вода     

2070101   Язовири     

2070102   Водоеми  и речни водохващания     

2070103   Сондажи и каптажи     

2070104   Санитарно-охранителни зони     

2070105   Довеждащи съоръжения     

2070106   Пречиствателни станции за питейни води     

2070107   Резервоари      

2070108   Хлораторни станциии     

2070109   Помпени станции     

2070110   Хидрофори     

2070111   
Рехабилитация  и разширение на водопроводната мрежа над 

10 м 
    

2070112   Сградни водопроводни отклонения     

2070113   Кранове и хидранти     

2070114   Измерване на вход  ВС     

2070115   Зониране  на водопроводната мрежа-контролно измерване      

2070116   Управление на налягането      

2070117   Проучване и моделиране на водопроводната мрежа     

2070118   СКАДА за водоснабдяване     

2070119   Лаборатория за питейни води     

2070120   Лекотоварни автомобили за водоснабдяване     

2070121   Тежкотоварни автомобили за водоснабдяване     

2070122   Автомобили за водоснабдяване     

2070123   
Строителна и специализирана механизация за 

водоснабдяване 
    

2070124   Друго специализирано оборудване за водоснабдяване     

20703   
Активи в процес на изграждане за отвеждане на 

отпадъчни води 
    

2070201   Канализационни помпени станции     

2070202   
Рехабилитация  и разширение на главни  канализационни 

колектори и клонове 
    

2070203   Рехабилитация  и разширение на канализационната мрежа     
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над 10 м 

2070204   Сградни канализационни отклонения     

2070205   СКАДА за отвеждане на отпадъчни води     

2070206   Проучване и моделиране на канализационната мрежа     

2070207   Лекотоварни автомобили  за канализация     

2070208   Тежкотоварни автомобили  за канализация     

2070209   Автомобили  за канализация     

2070210   Строителна и специализирана механизация за канализация     

2070211   Друго специализирано оборудване за канализация     

20703   
Активи в процес на изграждане за пречистване на 

отпадъчни води 
    

2070301   Пречиствателни станции за отпадъчни води     

2070302   Лаборатория за отпадъчни води     

2070303   СКАДА за пречистване на отпадъчни води     

2070304   Лекотоварни автомобили  за  ПСОВ     

2070305   Тежкотоварни автомобили  за  ПСОВ     

2070306   Автомобили  за  ПСОВ     

2070307   Строителна и специализирана механизация  за ПСОВ     

2070308   Друго специализирано оборудване за ПСОВ     

20704   
Активи в процес на изграждане за обслужване на 

клиенти 
    

2070401   Приходни водомери     

2070402   Приходни водомери с дистанционно отчитане     

20705   
Активи в процес на изграждане за други регулирани 

дейности 
    

20706   
Активи в процес на изграждане за административна и 

спомагателна дейност 
    

2070601   Административни и обслужващи сгради и конструкции     

2070602   Стопански инвентар и офис оборудване     

2070603   Лекотоварни автомобили      

2070604   Автомобили      

2070605   Информационни системи     

2070606   Система за фактуриране     

2070607   ГИС     

2070608   ИТ хардуер     

20707   
Активи в процес на изграждане за нерегулирани 

дейности 
    

          

208 - Компютърна техника 5 20% 

209 - Други ДМА 10 10% 

          

212 - Програмни продукти 5 20% 

213 - Продукти от развойна дейност 5 20% 

214 - Лицензи 5 20% 

215 9115 
Права върху интелектуална собственост  

(ГИС, Хидравлични модели, др.) 
5 20% 

219 - Други ДНМА 10 10% 

 
 



 20 

 
3.1.5. Класификация на дългосрочните финансови активи. 

 

Дългосрочните финансови активи включват дялове и участия в дъщерни, смесени, 

асоциирани и други предприятия, инвестиционни имоти, други дългосрочни ценни книжа 

и дългосрочни вземания от свързани предприятия, по предоставени търговски заеми и 

други. Счетоводните сметките в сметкоплана са групирани в група 22 „Дългосрочни 

финансови активи”. 

 

3.2. Класификация и структура на краткотрайните активи 

 

3.2.1. Класификация и структура на материалните запаси 
Сметките за отчитане на материалните запаси са систематизирани в група 30 

“Материали, продукция и стоки”.  

Сметка 301 Доставки 

Сметка 302 Материали  

Сметка 303 Продукция  

Сметка 304 Стоки  

 

3.2.2. Класификация и структура на краткосрочните вземания 
За целите на регулаторното счетоводство са предназначени следните сметки от 

група 41 „Клиенти и свързани с тях сметки”:  

Сметка 411 Клиенти 

Сметка 412 Клиенти по аванси 

Към сметките се откриват аналитични нива по дейности на наблюдение и контрол 

за целите на регулирането: регулирани и нерегулирани дейности, както и по групи 

потребители (битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. и  промишлени и 

други стопански). 

 

3.2.3. Сметки за финансовите средства  

В сметкоплана сметките за финансовите средства са отделени в групи със 

съответната аналитичност:  

група 50 Парични средства  

група 51 Краткосрочни финансови активи 

 

4. Класификация и структура на пасивите 

 

4.1. Собствен капитал 

За отчитане на собствения капитал са предназначени обичайните сметки от група 

10 Капитал, група 11 Капиталови резерви и група 12 „Финансови резултати”.  

 

4.2. Доставчици 

Сметките за отчитане на доставчиците са систематизирани в група 40 “Доставчици 

и свързани с тях сметки”: 

Сметка 401 Доставчици  

Сметка 402 Доставчици по аванси  

Сметка 403 Доставчици по търговски кредити  

Сметка 404 Доставчици по доставки с определени условия  

Сметка 409 Други разчети с доставчици  

За отчитане на други пасиви са предназначени обичайните групи и  сметки 

съответно за получени заеми,  разчети с персонала, бюджета, осигурители, разни дебитори 

и кредитори и вътрешни разчети.  
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5. Класификация и структура на разходите за дейността 

Структурата на сметкоплана за отчитане на разходите е изградена с цел 

осигуряване на информация за предназначението им  по дейности и по услуги. 

За отчитане на разходите са предназначени сметките от група 60 „Разходи по 

икономически елементи“. 

 

5.1. Установяване на разходите за регулирана и нерегулирана  дейност  

За целите на регулирането е възприет подход за отнасяне на разходите по дейности 

и по услуги, както следва: 

1. Разходи за доставяне на вода на потребителите; 

2. Разходи за отвеждане на отпадъчни води; 

3. Разходи за пречистване на отпадъчни води; 

4. Разходи за присъединяване към водоснабдителни системи; 

5. Разходи за присъединяване към канализационни системи; 

6. Разходи за нерегулирана дейност; 

7. Разходи за административна и спомагателна дейност. 

 

За воденето на разделна счетоводна отчетност за регулираната дейност, ВиК 

операторите следва да прилагат следните подходи на осчетоводяване: 

- да идентифицират и осчетоводят отделно преките разходи за регулирана и нерегулирана 

дейност;  

- да установят и осчетоводят преките разходи по видове регулирани услуги; 

- да идентифицират непреките разходи и да ги осчетоводи в административна и 

спомагателна дейност. 

При отчитане на разходите в справките по ЕСРО, разходите, обслужващи 

административна и спомагателна дейност, следва да се разпределят към регулирана (по 

услуги) и нерегулирана дейност пропорционално на дела на преките разходи за 

съответната услуга за годината на отчитане спрямо общата сума на разходите, от която са 

приспаднати разходите за амортизации. Разходите за амортизации, които обслужват 

административна и спомагателна дейност се разпределят идентично между регулирана (по 

услуги) и нерегулирана дейност пропорционално на дела на преките разходи за 

амортизации за съответната услуга за годината на отчитане. 

 

5.2. Установяване на разходите по икономически елементи 

 

Сметките за отчитане на разходите по икономически елементи са систематизирани 

в група 60 “Разходи по икономически елементи”. За целите на регулирането е възприет 

подход за определяне на разходите по дейности и услуги, а където е приложимо  и по ВиК 

системи.  

Сметките от група 60 са организирани по икономически елементи, както следва: 

601 Разходи за материали 

602 Разходи за външни услуги 

603 Разходи за амортизации 

604 Разходи за заплати / възнаграждения/ 

605 Разходи за социални осигуровки 

606 Разходи за данъци и такси  

607 Разходи за провизии 

609 Други разходи за дейността 
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9603 Разходи за амортизация на чужди ДМА и ДНМА. 

 

Най-характерното за сметките от група 60 „Разходи по икономически елементи” 

е отчитането им по направление на разхода и структуриране по видове, като изброените 

видове разходи са максимално съобразени с наблюдаваните от КЕВР. За тази цел 

структурата на сметката е организирана с кодове и позволява наблюдаваните разходи да 

бъдат отнасяни по функционално предназначение по дейности и услуги. 

В сметка 603 се отчитат разходите за амортизации на активите от гр. 20– Собствени 

ДМА и Публични ДМА, изградени със собствени средства и от гр. 21- Собствени ДНМА. 

В сметка 9603 се отчита задбалансово разходите за амортизация на публичните 

активи от гр. 91- Чужди ДМА и ДНМА. 

Отчитането на разходите за амортизации на задбалансовите активи се 

извършва единствено за целите на регулаторната отчетност и за целите на 

ценообразуването! 

 

5.3. Други сметки за разходи 

За отчитане на финансовите разходи са предназначени сметките от група 62 

„Финансови разходи”, както следва: 

621 Разходи за лихви 

622 Разходи за провизии 

623 Разходи за рискови активи 

624 Разходи по валутни операции 

625 Разходи от последващи оценки на финансови активи и инструменти 

629 Други финансови разходи 

 

За отчитане на разходите от обезценки са предназначени сметки от група 63 

„Загуба (разходи) от обезценка”, както следва: 

631 Разходи (загуба) от обезценка на материални запаси 

632 Разходи (загуба) от обезценка на нетекущи активи 

633 Разходи (загуба) от обезценка на вземания 

 

Разходите за бъдещи периоди се отчитат в група 65 Разходи за бъдещи периоди. 

Този подход съответства на реда за отчитане на разходите и приходите за бъдещи 

периоди-първоначално като такива, а при настъпване на условия при отчитането им като 

текущи разходи и приходи. 

 

6. Класификация и структура на приходите от дейността 

За целите на регулирането е възприет подход за определяне на приходите по 

дейности  и по услуги, както следва: 

 Приходи от доставяне на вода на потребителите: 

o Приходи от услугата доставяне на вода на потребителите; 

o Приходи от услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор; 

o Приходи от услугата доставяне на вода с непитейни качества; 

 Приходи от услугата отвеждане на отпадъчни води; 

 Приходи от услугата пречистване на отпадъчни води; 

 Приходи от присъединяване към водоснабдителни системи; 

 Приходи от присъединяване към канализационни системи; 
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 Приходи от нерегулирана дейност. 

 

За да отделят регулираните дейности ВиК операторите следва да прилагат следния 

подход на осчетоводяване: 

1. Да идентифицират и осчетоводят отделно приходите от регулирана и нерегулирана 

дейност; 

2. Да установят приходите по видове регулирани услуги. 

 

Сметките за отчитане на приходите са групирани в група 70 “Приходи от 

продажби”, както следва: 

703 Приходи от продажби на услуги 

704 Приходи от продажби на материали 

705 Приходи от финансирания 

706 Приходи от продажби на дълготрайни активи 

707 Приходи от ликвидация и несъстоятелност 

709 Други приходи 

 

За отчитане на финансовите приходи са предназначени сметките от група 72 

„Финансови приходи”, както следва: 

721 Приходи от лихви 

729 Други приходи 

 

За отчитане на приходите от преоценки на активи са предназначени сметките от 

група 73 „Приходи от последващи оценки на активи”: сметка 731 Приходи от 

последващи оценки на дълготрайни активи. 

 

Приходите за бъдещи периоди  се отчитат в група 75 „Приходи за бъдещи 

периоди”. Този подход съответства на реда за отчитане на разходите и приходите за 

бъдещи периоди първоначално като такива, а при настъпване на условия за отчитането им 

- като текущи разходи и приходи. 

751 Приходи за бъдещи периоди 

752 Финансиране на нетекущи (дълготрайни) активи 

753 Финансиране за текуща дейност 

 

 Прилагането на единния сметкоплан от ВиК операторите е задължително 

единствено за регулаторни цели. Същевременно единният сметкоплан представлява 

отворена система, която може да бъде допълнена съобразно специфичните особености на 

дейността на ВиК оператора. В случай, че сметкоплана се допълни, ВиК операторът 

трябва да запази приложената логика на цифровите кодове по аналитични нива, с оглед да 

не се наруши неговата структура за целите на регулирането. 

 

Настоящите указания са приети с решение на Комисията по т.5 от Протокол №76 

от 19.04.2016 г., с начална дата на прилагане 01.01.2017 г. и са изменени с решение по 

Протокол № 252/29.11.2017 г., с начална дата на прилагане на измененията 01.01.2018 г. 

ВиК операторите представят първите отчети по ЕСРО за отчетната 2017 г. през 

2018 г., съобразно изменените правила, в сила от 01.01.2018 г. 

 

В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков и Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с девет гласа „за”, от които два гласа (Валентин Петков и 

Димитър Кочков) на членовете на Комисията със стаж във ВиК сектора. 
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С. Тодорова каза, че на миналото заседание във връзка с проверките, които се 

осъществяват, са зададени въпроси дали в Указанията се съдържат дефиниции за 

регистри и база данни. Отговорът е бил „да“, но тя не е успяла да ги открие. С. 

Тодорова помоли работната група да й предоставени Указанията, в които има тези 

дефиниции. 

И. Касчиев каза, че ще изпрати точката от Указанията, където са описани 

изискванията за регистрите. 

 

 

По т.2. Комисията разгледа доклад относно проект на Закон за изменение и 

допълнение на Закона за енергетиката. 

 

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило 

писмо с вх. № Е-03-17-45 от 08.11.2017 г. от министъра на енергетиката, с което е 

изискано становище по компетентност по проекта на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за енергетиката (проект на ЗИД на ЗЕ), предложен от Съюза на европейските 

производители на зелена енергия (СЕПЗЕ). Към писмото са приложени проект на ЗИД на 

ЗЕ и мотивите към него, писмо с изх. № Е-01-00-2 от 17.03.2016 г. от КЕВР до член на 

Комисията за наблюдение на дейността на КЕВР, както и кореспонденция по електронна 

поща между СЕПЗЕ и секретариата на министъра на енергетиката.  

С представения проект на ЗИД на ЗЕ се предлага промяна на ал. 1 и ал. 2 на § 18 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

енергетиката (ПЗР на ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 56 от 2015 г.), която според СЕПЗЕ цели 

преодоляване на неравнопоставеността между производителите на електрическа енергия 

от възобновяеми източници от енергийни обекти, които са изградени със средства от 

национална или европейска схема за подпомагане и по отношение на които заявления за 

подпомагане са постъпили до влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми 

източници (ЗЕВИ, обн. бр. 35 от 2011 г.), и такива, подали заявления за подпомагане след 

влизане в сила на ЗЕВИ. 

Съгласно § 18, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 56 от 2015 г.), за 

производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници чрез енергийни 

обекти, които са изградени със средства от национална или европейска схема за 

подпомагане и по отношение на които заявления за подпомагане са постъпили до 

влизането в сила на ЗЕВИ, се прилагат цените по чл. 31, ал. 8 от същия закон, които 

последно са определени с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране към 

датата на влизането в сила на този закон. В тази връзка проект на ЗИД на ЗЕ предвижда в 

ал. 1 на § 18 от ПЗР на ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 56 от 2015 г., изразът „от същия закон, 

които последно са определени с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране 

към датата на влизането в сила на този закон” да бъде заменен с израза „ действащи към 

датата на въвеждане в експлоатация по смисъла на Закона за устройство на територията на 

енергийния обект“. Проекта на ЗИД на ЗЕ предвижда също в § 18 от ПЗР на ЗИД на ЗЕ, 

обн. ДВ, бр. 56 от 2015 г., да се добави нов текст: „За производителите на електрическа 

енергия от обекти, въведени в експлоатация преди датата, от която се прилага първото 

решение на КЕВР за определяне на преференциални цени по чл. 31, ал. 8 от ЗЕВИ, се 

прилагат цените по това решение.“. Проектът предвижда също в разпоредбата на ал. 2 на § 

18 от ПЗР на ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 56 от 2015 г., която урежда срокът, в който 

производителите привеждат договорите за изкупуване на електрическа енергия, които са 

сключили с обществения доставчик или съответния краен снабдител, в съответствие с 

изискванията на ал. 1 от същата норма, датата 31 юли 2015 г. да бъде заменена  датата 1 

август 2017 г.  

В резултат от анализа на предложеният проекта на ЗИД на ЗЕ може да се 

направят следните констатации и изводи: 

Измененията и допълненията на § 18 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, обн. ДВ, бр. 56 от 2015 г., 
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следва да отразяват държавната политика  по отношение на обществените отношения, 

свързани с производството на електрическа енергия от възобновяеми източници. В този 

смисъл и предвид разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) изразяването 

на становище по предложения от Съюза на европейските производители на зелена енергия 

проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката не попада в обхвата 

на компетентност на Комисията за енергийно и водно регулиране.  

В допълнение към горното и предвид правомощията на КЕВР по чл. 21 от ЗЕ 

следва да се отбележи, че прилагането на предвидените в проекта на ЗИД на ЗЕ изменения 

и допълнения на § 18 от ПЗР на ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 56 от 2015 г., ще доведе до 

допълнителен разход на обществения доставчик в размер на около 6 млн. лв. на годишна 

база и повишаване на цената за задължения към обществото с около 0,21 лв./MWh или с 

0,59%, съответно повишение на крайните цени на електрическата енергия за битови 

клиенти с 0,17%. 

 

Изказвания по т.2:  

Докладва Е. Маринова. В Комисията е постъпило писмо от министъра на 

енергетиката, с което е изискано становище по компетентност на регулаторния орган по 

отношение на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Предложенията 

са предложени от Съюза на европейските производители на зелена енергия.  

По своята същност проектът на ЗИД на ЗЕ предвижда съответни изменения в § 18, 

ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 56 от 2015 г. С тези конкретни изменения и 

допълнения се предвижда за производителите на електрическа енергия от възобновяеми 

източници чрез енергийни обекти, които са изградени със средства от национална или 

европейска схема на подпомагане, и по отношение на които заявления за подпомагане са 

постъпили до влизането в сила на ЗЕВИ, да не се прилагат (както в момента) последно 

определените от Комисията цени за преференциална енергия, от които са извадени 

размерът на помощта за подпомагане. Този действащ режим да се замени като 

преференциалните цени, по които да се изкупува от такива производители, да са 

преференциалните цени с отразени средства за подпомагане, които са в сила към момента 

на въвеждането в експлоатация на тези обекти по смисъла на ЗУТ. В случай че такива 

обекти са въведени преди влизането в сила на ЗЕВИ, когато не е имало редуцирани цени 

със средствата за подпомагане (според разпоредбите на отменения ЗЕВИ), да се прилагат 

първите такива определени цени по реда и при условията на действащия ЗЕВИ. 

Предвид характера на предложените изменения в § 18, мнението на работната група 

е, че предложения подход следва да отразява държавната политика по отношение на 

обществените отношения, свързани с производството на електрическа енергия от 

възобновяеми източници. Поради тази причина изразяването на становище в този контекст 

не попада в обхвата на компетентността на регулаторния орган, тъй като това е 

компетентност на министъра на енергетиката по смисъла на чл. 4, ал. 1 от Закона за 

енергетиката. 

От компетентността на регулаторния орган е да оцени влиянието, което би оказало 

приемането на подобно изменение и допълнения на § 18. Такъв анализ е направен от 

дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика” и резултатите от него се свеждат до 

следното: Тези изменения ще доведе до допълнителен разход на обществения доставчик в 

размер на около 6 млн. лв. на годишна база и повишаване на цената за задължения към 

обществото с около 0,21 лв./MWh или с 0,59%, съответно повишение на крайните цени на 

електрическата енергия за битови клиенти с 0,17%. 

Предвид гореизложеното, работната група предлага на Комисията да изпрати 

писмо на министъра на енергетиката относно проект на Закон за изменение и допълнение 

на Закона за енергетиката, в което да бъдат изложени коментираните аргументи. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на 

решение, прочетен от Е. Маринова. 

Предвид гореизложеното, Комисията  
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Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

енергетиката; 

2. Във връзка с писмо с вх. № Е-03-17-45 от 08.11.2017 г. от министъра на 

енергетиката относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

енергетиката, приема проект на писмо до министъра на енергетиката с аргументите, 

изложени в доклада по т. 1 както следва: 

 

ДО                                    ПРОЕКТ 

Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА 

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА 

БУЛ. „ТРИАДИЦА“ № 8,  

ГР. СОФИЯ 1000 
 

На Ваш рег. номер: Е-92-00-850 от 07.11.2017 г. 

 

Относно: проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА, 
 

 В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило 

писмо с вх. № Е-03-17-45 от 08.11.2017 г. от министъра на енергетиката, с искане за 

изразяване на становище по компетентност по проекта на Закон за изменение и 

допълнение на Закона за енергетиката (проект на ЗИД на ЗЕ), предложен от Съюза на 

европейските производители на зелена енергия и предвиждащ изменения и допълнения на 

§ 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закон за изменение и 

допълнение на Закона за енергетиката (ПЗР на ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 56 от 2015 г.). В 

тази връзка КЕВР изразява следното становище: 

 Измененията и допълненията на § 18 от ПЗР на ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 56 от 2015 

г., следва да отразяват държавната политика по отношение на обществените отношения, 

свързани с производството на електрическа енергия от възобновяеми източници. В този 

смисъл и предвид разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) изразяването 

на становище по предложения от Съюза на европейските производители на зелена енергия 

проект на ЗИД на ЗЕ не попада в обхвата на компетентност на Комисията.  

В допълнение към горното и предвид правомощията на КЕВР по чл. 21 от ЗЕ 

следва да се отбележи, че прилагането на предвидените в проекта на ЗИД на ЗЕ изменения 

и допълнения на § 18 от ПЗР на ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 56 от 2015 г., ще доведе до 

допълнителен разход на обществения доставчик в размер на около 6 млн. лв. на годишна 

база и повишаване на цената за задължения към обществото с около 0,21 лв./MWh или с 

0,59%, съответно повишение на крайните цени на електрическата енергия за битови 

клиенти с 0,17%. 

 

С уважение,  
 

ДОЦ. Д-Р ИВАН. Н. ИВАНОВ 

Председател на Комисията  

за енергийно и водно регулиране   

 

В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко 

Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков и Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с девет гласа „за”, от които четири гласа (Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на 
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Комисията със стаж в енергетиката. 

 
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1. както следва: 

1. Приема доклад относно изменение и допълнение на Правила за водене на Единна 

система за регулаторна отчетност, приети от КЕВР с решение по т. 5 от Протокол № 76 от 

19.04.2016 г. 

2. Приема Правила за водене на Единна система за регулаторна отчетност. 

 

По т.2. както следва: 

1. Приема доклад относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

енергетиката; 

2. Във връзка с писмо с вх. № Е-03-17-45 от 08.11.2017 г. от министъра на енергетиката 

относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, приема проект на 

писмо до министъра на енергетиката с аргументите, изложени в доклада по т. 1. 

 
Приложения: 

1. Доклад В-Дк-108#2/24.11.2017 г. - Изменение и допълнение на Правила за водене на 

Единна система за регулаторна отчетност (ЕСРО), приети от КЕВР с решение по т. 5 от Протокол 

№ 76 от 19.04.2016 г. 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-816 от 24.11.2017 г. и проект на писмо до министъра на 

енергетиката - проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

.................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 (С. Тодорова) 

 

................................................. 

  (Р. Осман) 

 

................................................. 

 (А. Йорданов) 

 

.................................................    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (В. Владимиров) 

          Р. ТОТКОВА 

................................................. 

 (Г. Златев) 

 

................................................. 

 (Е. Харитонова) 

 

................................................. 

 (В. Петков) 

 

................................................. 

 (Д. Кочков) 

 

 

 
Протоколирал: 

 

 (А. Фикова - главен експерт) 


