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П Р О Т О К О Л 

 

№ 60 

 
София, 03.04.2018 година 

 

 

Днес, 03.04.2018 г. от 09:46 ч. се проведе извънредно закрито заседание на 

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, 

ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.  
 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Ремзи Осман, Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков и 

главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

 

 На заседанието присъства Д. Стоилова – и. д. началник на отдел „Цени и бизнес 

планове-водоснабдителни и канализационни услуги“. 

 

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: 

 

1. Доклад с вх. № В-Дк-41 от 02.04.2018 г. относно корекция на електронния модел 

за представяне на отчетни данни от ВиК операторите за 2017 г.   

Работна група: Ивайло Касчиев, Даниела Стоилова, Оля Янакиева, Николина 

Томова, Гергана Димова, Анелия Керкова, Розина Кабзамалова, 

 Красимира Пеева, Иван Стаменов 

 

 
 

По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № В-Дк-41 от 02.04.2018 г. относно 

корекция на електронния модел за представяне на отчетни данни от ВиК 

операторите за 2017 г.   

 

Структурата на отчетните доклади, предоставяни от ВиК операторите на 

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), е регламентирана в т. 69 

от Указанията прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните 

и канализационните услуги за регулаторния период 2017-2021 г. (Указанията), съответно 

на съдържанието на електронния модел към отчетните доклади в т. 70 от Указанията. В 

тази връзка с решение по Протокол № 12 от 24.01.2018 г., т. 1, Комисията за енергийно и 

водно регулиране (КЕВР, Комисията) е одобрила Структура на отчетните доклади за 
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изпълнение на бизнес плановете на ВиК операторите за 2017 г. и електронен модел за 

представяне на отчетните данни.   

През периода 19-23.03.2018 г. в главна дирекция „Водоснабдителни и 

канализационни услуги“ са получени телефонни обаждания от ВиК оператори, които 

информират за установени технически грешки в посочения електронен модел. Поради 

тази причина е извършена проверка, въз основа на която е установена необходимост от 

извършване на корекции в електронния модел за представяне на отчетните данни, както 

следва: 

- в Справка № 5 „Водни количества по населени места“ да се коригира ред 49, 

формулата на колона R, тъй като същата е изчислявала неправилно неотчетените водни 

количества в %; 

- в Справка № 15 „Отчет за приходи и разходи“ да се добавят ред 13 „приходи от 

присъединяване“ и ред 35 “разходи от присъединяване“ с цел постигане на съответствие 

със справките по Единната система за регулаторна отчетност; 

- в Справка № 17 „Отчет на признати годишни разходи за 2017 г. да се коригират 

формулите в редове 97, 98, 99, съответно за колони C до K, с цел да не бъде извеждана 

грешка при нулеви стойности, както и да се коригират мерните единици за количествата; 

- в Справка № 18 „Отчет и разчет за увеличението и намалението на признатите 

годишни разходи на ВиК оператора за 2017 г.“ да се добавят колони C, J, Q с 

наименование „отчет 2015 по БП 2017-2021“ с оглед попълване на информация за отчет 

2015 г. по бизнес план 2017-2021 г. за да се изчисли увеличение/намаление на разходите 

през 2017 г.; 

 -  Справка № 19 „Инвестиционна програма“ да се коригират в ред 11, колони G-J, 

както и редове 83, 84 и 85, формулите с оглед правилно изчисляване на разпределението 

на общите инвестиции по услуги; 

- в Справка № 20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи за 

2017 г.“ да се коригира ред 8, тъй като са разменени колони „разчет“ и „отчет“ с оглед 

постигане на съответствие с колоните в останалите справки; 

- в Справка № 20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи за 

2017 г.“ в указание № 2, а именно: „Цифрите в редове „Проверка балансова стойност“ 

трябва да са нули, в противен случай да се ревизират отчетна стойност, натрупана 

амортизация и/или балансова стойност“ да се добави ред 284 с формула, за която се отнася 

указанието; 

- в Справка № 21 „Отчет на регулаторната база на активите за 2017 г.“ да се 

коригира ред 9, тъй като са разменени колони „разчет“ и „отчет“; 

- в Справка № 22 „Норма на възвръщаемост“ да се заличи указание № 2, а именно: 

„Намаляването на капитала (за регулаторни цели) се отразява през 2017 г.“, тъй като това 

указание е за попълване на бизнес план 2017-2021 г., а не за попълване на отчетните 

данни. 

 

 Изказвания по т.1.: 

И. Иванов каза, че членовете на Комисията са запознати с електронния модел и 

затова може да се докладва кратко и да се представи само заключението.  

Д. Стоилова докладва, че структурата на отчетните доклади и електронният модел 

са приети с решение на Комисията по Протокол № 12 от 24.01.2018 г. След това 

структурата на отчетните доклади е публикувана на електронната страница на КЕВР в 

интернет и ВиК операторите са уведомени за публикацията. В средата на месец март са 

получени няколко обаждания, че са налице технически грешки в модела. Работната група 

е направила преглед и е установила, че трябва да се коригират определени формули и да 

се допишат или изтрият някои неща, за да има по-голяма яснота за ВиК операторите 

относно девет справки. От общо 23 справки, корекциите са в Справка № 5, Справка № 15, 

Справка № 17, Справка № 18, Справка № 19, Справка № 20 (колоните за разчет и отчет 

са сменени и има указание, за което липсва формула), Справка № 21 (колоните за разчет 
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и отчет отново са разменени), Справка № 22 (едно от указанията е изтрито, защото се е 

отнасяло до бизнес план и е останало за отчетните данни). Във връзка с гореизложеното и 

на основание т. 70 от Указанията прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на 

водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017-2021 г., 

работната група предлага на Комисията да разгледа и приеме следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да одобри коригиран електронен модел за представяне на отчетните данни за 

2017 г.; 

3. Електронният модел по т. 2 да бъде публикуван на интернет страницата на 

КЕВР. 

И. Иванов каза, че е предложил и насрочил провеждането на това извънредно 

заседание предвид сроковете, които ВиК операторите имат за изпълнение на дадените 

указания относно електронния модел. Необходимо е моделът да бъде максимално бързо 

публикуван за изпълнение от операторите. Срокът е до 15.04.2018 г.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

  

 Във връзка с гореизложеното и на основание т. 70 от Указанията за прилагане на 

Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги 

за регулаторния период 2017-2021 г., 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

РЕШИ: 

 

 

 1. Приема доклад относно корекция на електронния модел за представяне на 

отчетни данни от ВиК операторите за 2017 г.   

 

 2. Одобрява коригиран електронен модел за представяне на отчетните данни за 

2017 г. 

 

 3. Електронният модел по т. 2 да бъде публикуван на интернет страницата на 

КЕВР. 

 

 

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

на Комисията Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, 

Евгения Харитонова, Димитър Кочков. 

 

 

Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Ремзи Осман – за, 

Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения 

Харитонова – за и Димитър Кочков - за), от които един глас (Димитър Кочков) на член на 

Комисията със стаж във В и К сектора.  
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Приложения: 

Доклад с вх. № В-Дк-41 от 02.04.2018 г. относно корекция на електронния модел за 

представяне на отчетни данни от ВиК операторите за 2017 г.   

 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Е. Харитонова) 

 

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

 (Д. Кочков) 

 

 

 

 

 
Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 

 


