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Р Е Ш Е Н И Е 

№ БП-Ц-17 

от 25.09.2017 г. 

 

Комисията за енергийно и водно регулиране на закрито заседание, проведено 

на 25.09.2017 г., след като разгледа заявление с вх. № В-17-14-9 от 30.06.2017 г. за 

одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕАД, гр. Бургас като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и 

заявление с вх. № В-17-14-8 от 30.06.2017 г. за утвърждаване и одобряване на цени на 

ВиК услуги, установи следното: 
 

Административното производство е образувано във връзка с внесен за одобрение 

бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас 

като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. със заявление с вх. № В-17-14-10 от 30.06.2016 

г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-14-10 от 22.08.2016 г., заявление с вх. 

№ В-17-14-15 от 15.12.2016 г. и заявление с вх. № В-17-14-10 от 23.02.2017 г.; и заявление 

за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-14-9 от 30.06.2016 г., 

изменено със заявление с вх. № В-17-14-12 от 22.08.2016 г., заявление с вх. № В-17-14-16 

от 15.12.2016 г. и заявление с вх. № В-17-14-9 от 23.02.2017 г. 

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и 

канализационните услуги (ЗРВКУ), ВиК операторите разработват бизнес планове за  

5-годишни периоди, които съдържат производствена, ремонтна, инвестиционна и 

социална програма, с техническа и икономическа част. Разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от 

ЗРВКУ определя, че Комисията одобрява предложения от В и К оператора бизнес план, 

ако отговаря на следните изисквания: годишните целеви нива на показателите за качество 

на В и К услугите са разработени с оглед бъдещо постигане на дългосрочните нива на 

показателите по чл. 9, ал. 2 от ЗРВКУ, както и с методиката по чл. 9, ал. 4 от ЗРВКУ; 

инвестиционната програма и разходите за експлоатация, поддръжка, ремонт и управление 

на В и К системите съответстват на техническата част на бизнес плана; предложените 

цени съответстват на останалите параметри от икономическата част на бизнес плана и на 

методиката за ценообразуване, определена в наредбата по чл. 13, ал. 5 от ЗРВКУ; 

съответства на принципите и задължителните разпоредби на ЗРВКУ. В случай, че 

Комисията констатира, че съдържанието на предложения бизнес план в техническата или 

икономическата му част не отговаря на посочените изисквания, на основание чл. 11, ал. 2 

от ЗРВКУ тя дава указания за съответни изменения, като В и К операторът преработва 

бизнес плана в съответствие с тях. Разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ задължава В и К 

оператора да внесе преработения бизнес план за одобряване в Комисията в срока, 

определен с указанията. Съгласно чл. 28, ал. 2 от Наредбата за регулиране на качеството 

на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ), В и К операторът 

преработва бизнес плана в съответствие с указанията на Комисията и го внася за 

одобряване в определения от Комисията срок на базата на заявлението за откриване на 

процедурата. 
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В изпълнение на правомощията за регулиране на качеството и цените на 

водоснабдителните и канализационните услуги във връзка с посочените по-горе заявления 

на „Водоснабдяване и канализация“ ЕAД, гр. Бургас, КЕВР е постановила Решение № БП-

Ц-4 от 30.05.2017 г., с което на основание чл. 11, ал. 2 и чл. 14, ал. 3 от ЗРВКУ и чл. 28 от 

НРКВКУ, е върнала бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕAД, гр. Бургас за периода 2017-2021 г., като е дала на дружеството 

указания за изменение на бизнес плана и на заявлението за утвърждаване и одобряване 

на цени на ВиК услуги в срок от 1 (един) месец. 

В изпълнение на Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. на КЕВР, „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕAД, гр. Бургас е представило в Комисията със заявление с вх. № В-17-14-9 

от 30.06.2017 г. преработен бизнес план за периода 2017-2021 г., както и изменено 

заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. В-17-14-8 от 

30.06.2017 г.   

 

След анализ на представения преработен бизнес план във връзка с дадените 

задължителни указания по Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. на КЕВР се установи 

следното: 

 

Указание по т. 1 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г.:  „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕАД, гр. Бургас да представи за одобряване преработен бизнес план за 

развитие на дейността си като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. в два екземпляра 

на хартиен и магнитен носител - текстова част и справки, при спазване на 

структурата и съдържанието на текстовата част на бизнес плана, както и на 

електронния модел (справки) към бизнес плана в съответствие с утвърдените от 

Комисия за енергийно и водно регулиране образци, в изпълнение на т. 5, т. 6.1. и т. 6.2. от 

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). Текстовата част на бизнес 

плана следва да съответства на данните и информацията в електронния модел към него. 

 

Указанието по т. 1 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. е частично изпълнено от 

„ВиК“ ЕАД, гр. Бургас. Дружеството е представило преработен бизнес план в два 

екземпляра на хартиен и магнитен носител - текстова част и справки, при спазване на 

структурата и съдържанието на текстовата част на бизнес плана, както и на електронния 

модел (справки) към бизнес плана в съответствие с утвърдените от КЕВР образци, в 

изпълнение на т. 5, т. 6.1 и т. 6.2 от Указания НРКВКУ.  

Дружеството не е изпълнило указанието в частта му - текстовата част на 

бизнес плана да съответства на данните и информацията в електронния модел към 

него, а именно:  

- Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна 

мрежа за 2015 г. - в електронния модел на бизнес плана в Справка № 2 „Променливи за 

изчисление на показателите за качество на предоставяните В и К услуги“ са посочени 

4200 км, а в текстовата част - 4168 км; 

-  Общ брой ПСПВ – в текстовата част са посочени 2 бр. ПСПВ (ПСПВ Камчия и 

ПСПВ Ясна Поляна), а в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за 

качество на предоставяните В и К услуги“ към бизнес плана - 1 бр. за целия регулаторен 

период. 

-  Общ брой ВПС – в текстовата част са посочени 160 бр. ВПС за 2015 г., а в 

Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните 

В и К услуги“ към бизнес плана - 245 бр. за 2015 г., 245 бр. за 2016 г. и 248 бр. за периода 

2017 - 2018 г.  
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- Общ брой КПС - в текстовата част са посочени за 2015 г. - 43 бр., за 2016 г. -

43+6=49 бр., за 2017-2021 г. - 49+23=72 бр., а в „Справка № 2 Променливи за изчисление 

на показателите за качество на предоставяните В и К услуги“ към бизнес плана, както 

следва: 

Параметър 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Бр. КПС 43 47 67 69 69 71 71 

- Общ брой ПСОВ  за 2017 г. - в текстовата част са посочени 17 бр., а в Справка № 2 

„Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните В и К услуги“ 

към бизнес плана - 18 бр. Не е премахнат и ефектът на изменение от въвеждане в 

експлоатация на ПСОВ Айтос и ПСОВ Карнобат (за 2019-2021 г. за бр. ПСОВ са посочени 

20 бр.). 

- Не е премахнат от текстовата част на бизнес плана ефектът на изменение от 

въвеждане в експлоатация на ПСОВ Айтос и ПСОВ Карнобат (IV. Търговска част, т. 1.4 

Анализ и обосновка на прогнозите за бъдещо потребление на ВиК услуги за периода 2017-

2021 г. по услуги, т. 1.4.3. Пречистване на отпадъчни води – стр. 129). 

 

В раздел 1.4.5. от бизнес плана ВиК операторът е посочил следната информация 

относно прогнозите за изграждане на ПСОВ Айтос и ПСОВ Карнобат: 

– ПСОВ Айтос: Към настоящия момент, Община Айтос, като 

бенефициент по процедура BG161PO005/10/1.11/03/19, е получила 

финансиране за изграждане на ПСОВ –Айтос по Оперативна програма 

„Околна среда 2007-2013”, с реализирането на който ще бъде постигнат 

основният акцент при определяне на мерките в ПУРБ,  свързан с 

ограничаване на замърсяването с биогени – изграждане и пускане в 

действие на ПСОВ за населени места с приоритет върху населените места 

с повече от 10000 екв. жители. Очаква се окончателно финансиране и 

изграждане на пречиствателната станция към края на периода на бизнес 

плана. (Проектно предложение № DIR-51011119-1-13) 

– ПСОВ Карнобат: Община Карнобат - Има подготвен проект 

от 2012г .(Проектно предложение № DIR-51011119-3-15) (Директива 

91/271/ЕЕС)  в рамките на ОПОС 2007-2013г. и отреден терен за 

изграждане на пречиствателна станция Проектът не е финализиран. За 

периода на бизнес плана не е сигурно дали ще се реализира проекта. 

 

Така представената информация от ВиК оператора в бизнес плана не дава яснота 

дали и кога ПСОВ Айтос и ПСОВ Карнобат ще бъдат изградени, респективно дали е 

обосновано дружеството да включи тези съоръжения в бизнес плана, да предвиди ефект от 

тяхната работа върху показателите за качество на ВиК услугите, както и да обоснове 

включване на бъдещи разходи за тяхната експлоатация. 

 

Преглед на интернет страницата на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ 

на 19.09.2017 г. показва, че по Приоритетна ос 1: Води е предвиден проект DIR-51011119-

1-13: Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Айтос, стойност на предоставената 

безвъзмездна финансова помощ 30 357 340,00 лв., бенефеициент община Айтос, и срок за 

приключване на проекта – 2014 г. 

(http://ope.moew.government.bg/bg/projects/projectdetail/cid/8/id/316/page/3).  

В страницата на ОПОС 2014-2020 не се открива информация за предвиждания  по 

Приоритетна ос 1 за община Карнобат. Посочената в бизнес плана на ВиК оператора 

информация за ПСОВ Карнобат - проектно предложение № DIR-51011119-3-15 – не е 

актуална, в страницата на ОПОС 2014-2020 под този номер DIR-51011119-3-15 фигурира 

http://ope.moew.government.bg/bg/projects/projectdetail/cid/8/id/316/page/3
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информация за Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Чирпан. 

 

Преглед на интернет страницата на Агенция за обществени поръчки на 19.09.2017 г. 

показва, че община Айтос е обявила открита процедура №  00195-2017-0006 от 

18.04.2017 г. за „Проектиране и изпълнение на строителство (инженеринг) по проект: 

„Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Айтос“, по две обособени позиции: 

По ОП № 1 дейности за този обект са: Д-ст 1: Изготвяне на работен проект за 

изграждане на ПСОВ в това число и съпътстваща инфраструктура, довеждащ и 

отвеждащ колектор на ПСОВ, довеждащ водопровод и др.; Д-ст 2: Доставка на 

необходимото машинно технологично оборудване за ПСОВ гр. Айтос; Д-ст 3: 

Строителство на ПСОВ в това число и съпътстваща инфраструктура, довеждащ и 

отвеждащ колектор на ПСОВ, довеждащ водопровод и др; Д-ст 4: Монтаж на 

необходимото машинно технологично оборудване за ПСОВ гр. Айтос Д-ст 5: Изпробване 

на технологичното оборудване, пускане в експлоатация на ПСОВ гр. Айтос, обучение на 

персонал и осъществяване на авторски По ОП № 2 дейности за този обект са: Д-ст 

1:Изг. на раб. проект за св. на същ. осн. кол. до ПСОВ; Д-ст 2:Стр. на осн. колектори до 

ПСОВ и осъщ. на авт. надзор на обекта. Краен срок за подаване на оферти 30.05.2017 г. 

Публикувани са само решение за откриване на процедура и обявление за поръчка от 

18.04.2017 г. 

По отношение на ПСОВ Карнобат, в страницата на АОП се открива информация че 

община Карнобат е обявила открита процедура №  00190-2013-0012 от 24.07.2013 г. за 

„Инженеринг на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и канализационна и 

водопроводна мрежа на гр. Карнобат”. Краен срок за подаване на оферти 03.10.2013 г. 

Публикувани са обявление за поръчка от 24.07.2013 г., и решение от 25.07.2013 г. за 

откриване на процедура, както и решения  от 06.08.2013 г. и от 05.09.2013 г. за 

извършване на промяна / техническа редакция. 

 

Така получената информация показва, че към момента е в ход обществена поръчка 

за проектиране и строителство на ПСОВ Айтос, чийто бенефициент е община Айтос. Тази 

информация е била налична при представянето на преработен бизнес план с вх. № В-17-

14-9 от 30.06.2017 г., но не е отразена от ВиК оператора.  

По отношение на ПСОВ Карнобат, не е открита информация която да обоснове и 

докаже, че се планира нейното изграждане през периода на бизнес плана, като този факт е 

отбелязан и от ВиК оператора в бизнес плана. 

В тази връзка, ВиК операторът би могъл да обоснове включването на ПСОВ 

Айтос в бизнес плана, като се планира ефект от нейното въвеждане в експлоатация, 

респективно се прогнозират бъдещи разходи за нейната експлоатация и поддръжка.   

 

 

Предвид горното на ВиК оператора следва да бъде указано: 

1. Да преработи текстовата част на бизнес плана, като я приведе в 

съответствие с данните и информацията в електронния модел към него. 

2. Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК 

операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз 

основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и 

прогнозни проектни параметри. 

 

Указание по т. 2 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г.: По Справка № 2 към 

бизнес плана - Променливи за изчисление на показателите за качество на 

предоставяните В и К услуги, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас: 

2.1. да коригира общия брой водомерни зони iDMAt съгласно изискванията на т. 25 
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от Указанията НРКВКУ. 

2.2. да планира ефект на изменение на параметрите в Справка № 2, във връзка с 

въвеждането в експлоатация на бъдещи обекти, само за тези, които са в етап на 

изграждане и се очаква да се въведат до края на периода на бизнес плана. В случая не 

следва да се планира ефект на изменение на параметрите за ПСОВ Айтос и за ПСОВ 

Карнобат. 

 

Указанието по т. 2.1 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. е изпълнено от „ВиК“ 

ЕАД, гр. Бургас, като са коригирани общият брой водомерни зони iDMAt, съгласно 

изискванията на т. 25 от Указанията НРКВКУ.  

Общият брой на населени места в обслужваната територия на дружеството е 240, а 

общият брой водомерни зони посочен от ВиК операторът е 271, при отчитане на 

изискванията в т.25 от Указания НРКВКУ за определяне на броя водомерни зони в 

населени места между 2-10 хил.души, и населени места над 10 хил. души. 

 

Указанието по т. 2.2 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. е частично изпълнено 

от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас  предвид на това, че в Справка № 2 „Променливи за изчисление 

на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ отново е планиран ефект на 

изменение от въвеждане в експлоатация на ПСОВ Айтос и от ПСОВ Карнобат относно 

Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) –  за 2019 г., за 2020 г. и за 

2021 г. (отново са посочени по 20 бр.). 

Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК операторът 

може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз основа на актуална 

информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и прогнозни проектни параметри. 

 

В преработения бизнес план се констатират несъответствия между данните, 

представени в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на 

предоставяните ВиК услуги“ към бизнес плана, и данните, представени в  

Приложение № 2: „Справка - обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на 

бизнес плана и техния ефект върху фактурираните количества“, изискано с писмо изх.№ 

В-17-00-8 от 26.07.2016 г.: 

- прогнозира се увеличение на общата дължина на довеждащите 

водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа със 75 км за периода 2017-

2021 г., съгласно Справка № 2, същевременно в Приложение № 2 не е посочено 

разширение на водопроводната мрежа; 

- прогнозира се увеличение на общия брой ВПС с 3 броя за 2017 г. спрямо 

2015 г., съгласно Справка № 2, същевременно в Приложение №2 не са посочени 

бъдещи обекти ВПС;  

- прогнозира се увеличение на общата дължина на канализационната мрежа 

със 240 км за периода 2017-2021 г., съгласно Справка № 2, същевременно в 

Приложение  

№ 2 не е посочено разширение на канализационната мрежа; 

- прогнозира се увеличение на общия брой КПС с 28 броя за 2021 г. спрямо 

2015 г., съгласно Справка № 2, същевременно в Приложение № 2 са посочени бъдещи 

обекти КПС – общо 20 броя;  

- прогнозира се увеличение на общия брой  ПСОВ с 12 броя за 2021 г. спрямо 

2015 г., съгласно Справка № 2, същевременно в Приложение № 2 са посочени бъдещи 

обекти ПСОВ – общо 8 броя. 

 

Предвид горното на ВиК оператора следва да бъде указано: 

1 Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК 
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операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз 

основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и 

прогнозни проектни параметри. 

2. Да приведе в съответствие данните, представени в Справка  

№ 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните  

В и К услуги“ към бизнес плана, и данните, представени в Приложение № 2: 

„Справка - обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана, 

и техния ефект върху фактурираните количества“, изискано с писмо изх.№ В-17-00-8 

от 26.07.2016 г. относно: обща дължина на довеждащите водопроводи и 

разпределителната водопроводна мрежа; общ брой ВПС; обща дължина на 

канализационната мрежа; общ брой КПС; прогнозирано увеличение на общ брой 

ПСОВ за 2021 г. спрямо 2015 г. 

 

Указание по т. 3 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г.: По Справка № 4 - 

Отчет и прогнозно ниво на потребление на В и К услугите за периода на бизнес плана, 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас: 

3.1. да планира ефект на изменение на параметрите в Справка № 4, във връзка с 

въвеждането в експлоатация на бъдещи обекти, само за тези, които са в етап на 

изграждане и се очаква да се въведат до края на периода на бизнес плана. Не следва да се 

планира ефект на изменение от въвеждане в експлоатация на ПСОВ Айтос и за ПСОВ 

Карнобат. 

3.2. да коригира несъответствието между данните за фактурирани количества 

по години, представени в Приложение №1: „Справка - обосновка за прогнозите за 

фактурирани количества“ и данните, представени в Приложение №2: „Справка - 

обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана, и техния 

ефект върху фактурираните количества“,  изискани с писмо изх.№ В-17-00-8 от 

26.07.2016 г. за услугата пречистване за периода 2017-2021г.  

 

Указанието по т. 3.1 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. на КЕВР е изпълнено 

от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас. Коригирани са параметрите за услугата „Пречистване на 

отпадъчни води“ за периода 2019-2021 г., като не е планиран ефект на изменение от 

въвеждането в експлоатация  на ПСОВ Айтос и ПСОВ Карнобат. 

Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК операторът 

може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз основа на актуална 

информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и прогнозни проектни параметри. 

 

Указанието по т. 3.2 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. на КЕВР не е изпълнено 

от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас. Дружеството не е коригирало несъответствието между 

данните за фактурирани количества по години, представени в Приложение № 1: „Справка - 

обосновка за прогнозите за фактурирани количества“ (ред 31), и данните, представени в 

Приложение № 2: „Справка - обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на 

бизнес плана и техния ефект върху фактурираните количества“, изискани с писмо изх.№ 

В-17-00-8 от 26.07.2016 г.  (сума от р. 8 до р. 15) за услугата пречистване за периода 2017-

2021 г.  

 

Предвид горното на ВиК оператора следва да бъде указано: 

1. Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК 

операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз 

основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и 

прогнозни проектни параметри. 

2. За услугата пречистване на отпадъчните води за периода 2017-2021 г. да 
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коригира несъответствието между: (1) фактурирана вода, съгласно очаквано 

присъединяване на нови потребители в Приложение № 1: „Справка - обосновка за 

прогнозите за фактурирани количества“ и (2) сумата от фактурирани количества от 

нови ПСОВ в Приложение № 2: „Справка - обосновка за бъдещи обекти по ВиК 

мрежата за периода на бизнес плана и техния ефект върху фактурираните 

количества“, изискани с писмо изх.№ В-17-00-8 от 26.07.2016 г.  

 

Указание по т. 4 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г.: По Справка № 5 – 

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

4.1. да намали броя персонал за услугата пречистване на отпадъчните води с 

планирания брой персонал за ПСОВ Айтос и ПСОВ Карнобат. 

4.2. да коригира несъответствието на данните в Справка №5 „Персонал“ за брой 

лица и фонд работна заплата по щатно разписание и данните от щатно разписание на 

дружеството, като отрази и корекцията по т. 4.1. 

4.3. да коригира несъответствието на данните за друг ВиК оператор посочени в 

Справка № 5 „Персонал“ в модела на ВС „Друг ВиК оператор“ и в модела на ВС 

„Основна“ в колоните за „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“. 

4.4. във връзка с липсата на отделени капитализирани разходи за труд, съгласно 

представена информация, че дружеството няма да изпълнява инвестиционната си 

програма със собствен ресурс, да представи: 

4.4.1. детайлна обосновка за прогнозирания начин на изпълнение на 

инвестиционната програма с външни подизпълнители, като представи сключени 

договори по ЗОП с избрани подизпълнители или обявени обществени поръчки за всички 

категории инвестиционни направления в обем, съобразен с планираните инвестиционни 

разходи; 

4.4.2. детайлна обосновка за натоварването на техническия персонал на 

дружеството, като се представи информация за извършените задачи през периода 2014-

2016 г. по следните позиции: 

 за услугата доставяне вода на потребителите: Технически 

ръководител ВиК (18 броя за 2017 г.), Водопроводчик аварийна група (277 

броя за 2017 г.),   

 за услугата отвеждане на отпадъчни води: Технически 

ръководител ВиК (1 брой за 2017 г.), Каналджия: (37 броя за 2017 г.),   

4.5. въз основа на представените обосновки, да извърши следните корекции в 

бизнес плана: 

4.5.1. в случай, че бъде обосновано и доказано, че дружеството е сключило 

договори с подизпълнители или е обявило обществени поръчки за избор на 

подизпълнители за всички категории инвестиционни направления в обем, съобразен с 

планираните инвестиционни разходи, да планира оптимизация и намаление на 

техническия персонал на дружеството, включително технически ръководители, 

водопроводчик аварийна група и каналджия. 

4.5.2. в случай, че дружеството не представи доказателства за наличие на ресурс 

за изпълнение на всички категории инвестиционни направления в обем, съобразен с 

планираните инвестиционни разходи, да отдели капитализирани разходи за труд за 

съответните категории инвестиционни направления, като бъде представена подробна 

информация как са определени същите спрямо общия размер на инвестиционните 

разходи. 

 

Указанието по т. 4.1 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. е изпълнено от „ВиК“ 

ЕАД, гр. Бургас. Дружеството не е планирало персонал за ПСОВ Айтос и ПСОВ 

Карнобат.  
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Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК операторът 

може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз основа на актуална 

информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и прогнозни проектни параметри. 

 

Указанието по т. 4.2 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. е изпълнено от „ВиК“ 

ЕАД, гр. Бургас, като данните, посочени в преработения бизнес план в Справка № 5 

„Персонал“ за брой лица и фонд работна заплата по щатно разписание съответстват на 

данните в представеното преработено щатно разписание. 

   

Указанието по т. 4.3 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. е изпълнено от „ВиК“ 

ЕАД, гр. Бургас, като данните в модела на бизнес плана на ВС „Основна“ в колоните за 

„Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ съответстват на данните за друг ВиК оператор, 

посочени в Справка № 5 „Персонал“ в модела на ВС „Друг ВиК оператор“. 

 

Указанието по т. 4.4.1 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. не е изпълнено от 

„ВиК“ ЕАД, гр. Бургас. В текстовата част на бизнес плана е посочено ползването на 

външни подизпълнители за услугата доставяне на вода „за извършване  на аварийни  

ремонти на участъци от водоснабдителната  мрежа  над  10 м.  и за ремонти  на АС – 

част  на помпени  станции,  топло и хидроизолации“. За услугата отвеждане на 

отпадъчните води дружеството е посочило, че ще ползва външни подизпълнители „за 

аварийни ремонти  на уличната канална мрежа  над 10 м. и за ремонти АС–част на 

канални помпени станции, хидроизолации и топлоизолации“. За услугата пречистване на 

отпадъчните води дружеството е посочило „външни строителни фирми и външни 

доставчици на резервни части, машини, технологично оборудване и т.н“.  

Същевременно дружеството не представя информация относно прогнозирания 

начин на изпълнение на инвестиционната програма с външни подизпълнители, като не са 

представени сключени договори по ЗОП с избрани подизпълнители или обявени 

обществени поръчки за категориите инвестиционни направления в обем, съобразен с 

планираните инвестиционни разходи. 

Преглед в интернет страницата на Агенция на обществените поръчки на обявените 

от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас обществени поръчки за инвестиционни обекти за периода 2015-

2017 г. показва, че дружеството обявява обществени поръчки за конкретни инвестиционни 

обекти – например подмяна на конкретни водопроводи и канализационни колектори, 

ремонт на сгради, КПС, водоеми, оборудване, възстановяване на настилки и други. 

През 2016 г. дружеството е обявило и открита процедура за сключване на Рамково 

споразумение за изпълнение на ремонтно – възстановителни СМР на територията на 

област Бургас за срок от 2 години, на обща прогнозна стойност в размер на 9 760 000. 

Процедурата е в 6 лота, включително реконструкции на водопроводи, канализационни 

мрежи, сгради, оборудване, машини и съоръжения и хоризонтални сондажи. 

Предвидените от дружеството инвестиции през периода 2017-2018 г. са в общ размер от 

31 979 хил.лв., т.е. така обявеното рамково споразумение не може да обезпечи 

изпълнението на предвидените в бизнес плана инвестиции. 

  

Указанието по т. 4.4.2 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. на КЕВР не е 

изпълнено от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас. Според представените данни на 1 (един) 

водопроводчик се отнасят средно 18 бр. ремонти/годишно, което се счита за слабо 

натоварване и не обуславя нуждата от такъв брой водопроводчици на щат, особено в 

случай, че те не се включват в изпълнението на всички инвестиционни проекти на 

дружеството.   

Съгласно данните за среден размер на възнаграждение на единица персонал на 

ЕПЗ, отделените капитализирани разходи за възнаграждения обуславят 4 служители на 
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ЕПЗ, ангажирани с изпълнение на инвестиционната програма за услугата доставяне на 

вода и 2 служители на ЕПЗ, ангажирани с изпълнение на инвестиционната програма за 

услугата пречистване на отпадъчните води.  

Представена е обосновка относно ангажираността на водопроводчиците с 

пояснение, че в посочените 286 служители на длъжност водопроводчици аварийна група, 

се включват и „водопроводчици, обслужващи малки населени места, на които е 

възложена поддръжката на мрежата, водомерното стопанство, обслужването на 

помпени станции за питейни води, хлориране на водата, отчитане на консумирана вода. 

Много от водопроводчиците обслужват две и повече села. При възникване на авария, 

която е невъзможно да се отстрани от един водопроводчик се изпраща екип от 

съответния район. В големите общински центрове като Бургас, Несебър, Поморие и др. 

са сформирани екипи /бригади/, работещи на 12 часов график, с цел покриване на голяма 

част от денонощието и отстраняване на максимум аварии за ден, особено през летния 

сезон в курортните селища. В останалите експлоатационни райони работното време е 

от 8:00 - 17:00 ч. При неотложни аварии се работи до отстраняване  на възникналата 

повреда независимо от това  колко време  изисква  работния процес“.  

Представената обосновка е обща, без конкретика и детайли и не дава възможност 

за анализ и оценка на реалната заетост на служителите на длъжност водопроводчик. 

Съгласно информацията в Справка № 8 Ремонтната програма на преработения 

бизнес план, се получават следните данни: 
Параметър 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Брой ремонти на довеждащи водопроводи 500 510 510 520 520 

Брой ремонти на участъци от водопроводната мрежа до 10 м. 3 000 2 590 2 385 2 170 1 920 

Брой ремонти на СВО  2 330 2 300 2 260 2 220 2 180 

Общо  5 830 5 400 5 155 4 910 4 620 

Брой водопроводчици, по щатно разписание 286 286 286 286 286 

брой ремонти/водопроводчик/год. 20 19 18 17 16 

капитализирани разходи възнаграждения 44 45 46 47 48 

брой заети в инвестиционните направления 4 4 4 4 4 

Данните показват, че натовареността на водопроводчиците от 20 ремонта/год. през 

2017 г.  се намалява до 16 бр. ремонти/год. през 2021 г. (средно от 18 броя ремонти/год. за 

периода на бизнес плана). 

Дружеството е отделило за услугата доставяне на вода капитализирани разходи за 

труд за периода на бизнес плана в размер общо  на 230 хил.лв. Съгласно данните за среден 

размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ, отделените капитализирани 

разходи за възнаграждения обуславят 4 служители на ЕПЗ, ангажирани с изпълнение на 

инвестиционната програма за услугата доставяне на вода.  

 

В обосновката не е представена поисканата от КЕВР информация относно 

извършените задачи от техническия персонал на дружеството през периода 2014-2016 г. 

Липсва информация и/или обосновка по отношение натовареността на заетите на 

длъжности каналджия (37 бр. за периода 2017-2021 г.) и технически ръководител ВиК (за 

услугата доставяне - 18 броя за периода 2017-2021 г. и за услугата отвеждане – 1 бр. за 

периода 2017-2021 г.). 

 

Указанието по т. 4.5.1 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. не е изпълнено от 

„ВиК“ ЕАД, гр. Бургас с оглед на това, че е планирано намаление на щатни бройки 

единствено за длъжността „отчетник измервателни уреди“ – от 160 бр. за 2015 г. намалени 

на 146 бр. за 2021 г. Дружеството не е планирало оптимизиране и намаление на останалия 

технически персонал, включително технически ръководители, водопроводчик аварийна 

група и каналджия. 
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Указанието по т. 4.5.2 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. не е изпълнено от 

„ВиК“ ЕАД, гр. Бургас с оглед на това, че са отделени капитализирани разходи за труд за 

услугите доставяне на вода средно за периода  на бизнес плана 46 хил.лв./год. и за 

пречистване на отпадъчните води средно за периода на бизнес плана 25 хил.лв./год., като 

не е представена подробна информация как са определени същите спрямо общия размер 

на инвестиционните разходи. 

Дружеството е посочило, че капитализираните разходи за труд за услугата 

доставяне на вода са свързани основно с рехабилитацията на водопроводната мрежа над 

10 м., а за услугата пречистване на отпадъчни води с рехабилитацията на съоръжения и 

специализирано оборудване.  

В следващата таблица са посочени стойностите за планираните инвестиции за 

Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м. и за Пречиствателни 

станции за отпадъчни води, както и размера на отделените капитализирани разходи за 

труд за двете регулирани услуги.  

Наименование 2015 г. 2016 г. 
2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

 Стойност 

на 

проекта  

2017-2021 

(хил.лв.) 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ: 

Рехабилитация  и разширение на 
водопроводната мрежа над 10 м 

420 5 500 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 20 000 

капитализирани разходи за труд 0 0 44 45 46 47 48 230 

Процент на капитализираните 
разходи за труд от стойността на 

инвестициите за услугата 

0,0% 0,0% 1,1% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ: 

Пречиствателни станции за 
отпадъчни води 

0 0 2 000 1 500 1 500 1 500 1 500 8 000 

капитализирани разходи за труд 0 0 23 24 25 25 26 123 

Процент на капитализираните 

разходи от стойността на 
инвестициите за услугата 

- - 1,2% 1,6% 1,7% 1,7% 1,7% 1,5% 

 

Данните в бизнес плана показват, че капитализираните разходи за труд за двете 

регулирани услуги, представляват около 1,2% от планираните инвестиции за услугата 

доставяне и 1,5% от инвестициите за услугата пречистване на отпадъчните води. Така 

отделените капитализирани разходи за труд са недостатъчни, отчитайки и непълната 

информация за инвестиционните направления извършвани с външни подизпълнители. 

Размерът на капитализираните разходи за възнаграждения на „ВиК“ ЕАД, гр. 

Бургас е значително по-нисък от този на други ВиК оператори от групата на големите 

дружества, чийто бизнес планове 2017-2021 г. са вече одобрени от КЕВР. 

 
Предвид горното на ВиК оператора следва да бъде указано: 

1. Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК 

операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз 

основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и 

прогнозни проектни параметри.    

2. Да представи информация относно прогнозирания начин на изпълнение на 

инвестиционната програма с външни подизпълнители, като представи сключени 

договори по ЗОП с избрани подизпълнители или обявени обществени поръчки за 

категориите инвестиционни направления в обем, съобразен с планираните 

инвестиционни разходи.  

3.  Да представи обосновка относно натоварването на техническия персонал 

на дружеството, като се представи информация за извършените задачи през периода 
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2014-2016 г. на техническия персонал на дружеството, включително технически 

ръководители, водопроводчик аварийна група и каналджия и да планира 

оптимизация и намаление на същите. 

4.  Да отдели капитализирани разходи за труд в обоснован размер спрямо 

стойността на инвестиционните направления, които ще се извършват със собствени 

средства, като представи подробна информация как са остойностени.  

 

Указание по т. 5 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г.: По Справка № 6 - 

Отчет и прогнозно ниво на потребление на електроенергия за периода на бизнес плана, 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас: 

5.1. да обоснове прогнозираното увеличение на специфичния разход кВтч/м3 вода 

на вход ВС спрямо отчета за 2015 г. за услугата доставяне на вода на потребителите  

5.2. да прогнозира потреблението на електрическа енергия за услугата доставяне 

на вода на потребителите за периода 2017-2021 г., на база посочения  специфичен разход 

за 2015 г., спазвайки одобрения темп на намаление на специфичния разход, посочен в 

Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. на КЕВР. 

5.3. да посочи всички ВПС, явяващи се новопридобити за дружеството за периода 

2016-2017 г., в Приложение 2 „Справка - обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за 

периода на бизнес плана“. 

5.4. да посочи всички КПС, явяващи се новопридобити за дружеството за периода 

2016-2017 г., в Приложение 2 „Справка - обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за 

периода на бизнес плана“, като данните в Приложение 2, следва да съответстват на 

данните в Приложение 1 „Справка - обосновка за прогнозите за фактурирани 

количества“. 

5.5. да изключи от прогнозите за потребление на електроенергия за услугата 

пречистване на отпадъчните води предвиденото потребление за ПСОВ Айтос и ПСОВ 

Карнобат, които се явяват бъдещи обекти, за които не е изяснено ще бъдат ли въведени 

в експлоатация до края на периода на бизнес плана. 

 

Указанието по т. 5.1 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. е изпълнено от „ВиК“ 

ЕАД, гр. Бургас. Коригирана е прогнозата на специфичния разход кВтч/м3 вода на вход 

ВС, от 0,391 на 0,370.  

 

Указанието по т. 5.2 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. на КЕВР не е 

изпълнено от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, тъй като за периода 2017 – 2020 г. е коригирана 

прогнозата за специфичния разход кВтч/м3 вода на вход ВС, при което предвиденият темп 

на изменение е  увеличение с 2,69% за 2021 г. спрямо 2015 г. (от 0,36 за 2015 г. до 0,37 за 

2021 г.). Не е приложен одобреният темп  на изменение  – намаление с 2,63% за 2021 г. 

спрямо 2015 г.  

 За услугата доставяне вода на потребителите се констатира различие между 

данните за 2015 г. за специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ВС, посочени в бизнес плана 

(0,36) и тези посочени в годишния отчет - (0,38). ВиК операторът посочва, че е коригирано 

количеството вода на вход ВС за отчетната 2015 г., в резултат на преразпределението на 

технологични загуби от ПСПВ Камчия към ВС Основна. Това от своя страна налага и 

корекция на прогнозите за потреблението на електрическа енергия за периода 2017-2021 г., 

тъй като поставената индивидуална цел за намаление на специфичен разход кВтч/м3 вода 

на вход ВС от 0,38 (за 2015 г.) до 0,370 (за 2021 г.) е неприложима. 

 

Указанието по т. 5.3 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. на КЕВР не е 

изпълнено от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас предвид на това, че видно от Справка № 2 

„Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ 
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към бизнес плана, дружеството прогнозира увеличение на броя ВПС от 245 (за 2015 г.) на 

248 (за 2017 г.). Същевременно тези три броя ВПС, явяващи се новопридобити за 2017 г., 

не са посочени като бъдещи обекти в Приложение № 2: „Справка - обосновка за бъдещи 

обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана и техния ефект върху фактурираните 

количества“, изискано с писмо изх.№ В-17-00-8 от 26.07.2016 г.  

 

Указанието по т. 5.4 от Решение № БП-Ц-4/30.05.2017 г. на КЕВР е изпълнено от 

„ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, като е коригирано Приложение № 2 „Справка - обосновка за 

бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана“, изискано с писмо  

изх.№ В-17-00-8 от 26.07.2016 г., като за периода 2016-2017 г. са посочени 20 бр. 

новопридобити КПС.  

 

Указанието по т. 5.5. от Решение № БП-Ц-4/30.05.2017 г. на КЕВР е изпълнено от 

„ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, като от прогнозите за потребление на електроенергия за услугата 

пречистване на отпадъчните води е изключено предвиденото потребление на ПСОВ Айтос 

и ПСОВ Карнобат.  

Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК операторът 

може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз основа на актуална 

информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и прогнозни проектни параметри. 

 

Предвид горното на ВиК оператора следва да бъде указано: 

1. Да прогнозира потреблението на електрическа енергия за услугата 

доставяне на вода на потребителите за периода 2017-2021 г., на база посочения 

специфичен разход за 2015 г., спазвайки одобрения темп на намаление на 

специфичния разход (намаление с 2,63% за 2021 г. спрямо 2015 г.), посочен в Решение 

№ ПК-1 от 22.06.2016 г. на КЕВР. 

2. Да посочи всички ВПС, явяващи се новопридобити за дружеството за 

периода 2016-2017 г., в Приложение № 2 „Справка - обосновка за бъдещи обекти по 

ВиК мрежата за периода на бизнес плана“, изискано с писмо изх.№ В-17-00-8 от 

26.07.2016 г. 

3. Да приведе в съответствие данните за изразходвана електрическа енергия за 

услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор, представени в Справка № 6 

„Отчет и прогнозно ниво на потребление на електроенергия за периода на бизнес 

плана“ за ВС „Основна“ и данните, представени в Справка № 6 за ВС „Доставяне на 

вода на друг ВиК оператор“ към бизнес плана. 

4. Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК 

операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз 

основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и 

прогнозни проектни параметри.   

 

Указание по т.6 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г.: По Справка № 7 - 

Оползотворяване на утайките от ПСОВ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. 

Бургас да представи обосновка на предвидените разходи в лв./тон за депониране на 

утайки за периода 2017-2021 г., като представи документ, показващ определената от 

общината цена (такса), по която дружеството ще депонира утайки на съответното 

депо. 

 

Указанието по т. 6 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. е изпълнено от „ВиК“ 

ЕАД, гр. Бургас, като е представен Договор №8-174/18.04.2016 г. и Анекс към Договор 

№8-174/18.04.2016 г. от 06.10.2016 г., сключен между „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас и Община 

Созопол, с предмет приемане и депониране на отпадъци, вкл. утайки от пречистване на 



13 
 

отпадъчни води от ПСОВ Китен, ПСОВ Царево и ПСОВ Созопол в Регионално депо за 

неопасни отпадъци за Общините Созопол, Приморско и Царево.  

Дружеството прогнозира за периода 2017-2021 г. разходи за външни услуги за 

оползотворяване, средно 3,5 лв./т. Същите са значително по-ниски от средните стойности 

на ВиК операторите от групата на големите дружества (средна стойност 23,9 лв./т.), както 

и от средната стойност за целия ВиК сектор (средна стойност 27,91 лв./т.).  

Данните показват, че дружеството е изпълнило изискванията на т. 19 от Указания 

НРЦВКУ, съгласно която отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО) при депониране на утайки от ПСОВ не са признат разход за периода 

2017-2021 г. (отчисленията по чл. 64 от ЗУО са в размер на 28 лв./т през 2015 г. и достигат 

до 95 лв./т през 2020 г. и всяка следваща). За периода 2017-2021 г. дружеството прогнозира 

единствено собствени разходи за депониране. 

 

Указание по т.7 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г.: По Справка № 8 - 

Ремонтна програма, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас: 

7.1. да посочи брой ремонти за всички направления на оперативен ремонт, за 

които са посочени разходи за водоснабдяване, канализация и пречистване. 

7.2. да представи обосновка какво включват отчетените разходи за 2015 г. по 

направление други оперативни ремонти за водоснабдяване (т. 1.13.), както и да обоснове 

и/или коригира планираното увеличение на разходите за ремонт на участъци от 

водопроводната мрежа под 10 м (т. 1.3.) през 2017 г. спрямо 2015 г., респективно брой 

ремонти, което от една страна не съответства на планираното намаление на аварии по 

водопроводната мрежа в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за 

качество на предоставяните В и К услуги“, както и на принципа при прилагане на новите 

правила за капитализиране на ремонти съгласно правилата за водене на ЕСРО. 

7.3. да изключи от Ремонтната програма разходите за оперативен ремонт, които 

имат характер на капиталови, и същите да се предвидят в Инвестиционната програма 

на дружеството. 

7.4. да представи обосновка какво включват планираните разходи и за трите 

услуги по години относно други оперативни ремонти за водоснабдяване, канализация и 

пречистване (т. 1.13; т. 2.9 и т. 3.8).   

7.5. да представи обосновка относно планираното увеличение на разходите за 

оперативен ремонт за услугата пречистване на отпадъчни води за периода 2017-2021 г. 

спрямо 2015 г., като планира допълнително разходи само за бъдещи обекти, които са в 

етап на изграждане и се очаква да бъдат въведени в експлоатация до края на периода на 

бизнес плана. 

7.6. да представи информация за брой ремонти по всички направления, за които са 

отчетени разходи през 2015 г. и са планирани за 2017-2021 г., както и да обоснове 

увеличението на разходи за оперативен ремонт за услугата доставяне вода на друг ВиК 

оператор. 

 

Указанието по т. 7.1. от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. е изпълнено от „ВиК“ 

ЕАД, гр. Бургас, като са представени данни за брой ремонти за всички направления на 

оперативен ремонт, за които са посочени разходи за отчетната 2015 г. 

 

Указанието по т. 7.2. от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. е частично изпълнено 

от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас. Представена е обосновка относно отчетените  и планирани 

разходи за други  ремонти за водоснабдяване, а именно че същите включват всички 

ремонтни работи по кранови  и водомерни шахти  и материали  за водопроводни  услуги. 

Извършена е корекция на данните за брой ремонти на участъци от водопроводната мрежа 

под 10 м за периода на бизнес плана, с което данните относно брой ремонти по 
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водопроводната мрежа съответстват на данните за брой аварии по същата в Справка № 2. 

Същевременно не е представена изисканата обосновка относно планираното 

увеличение на разходите за ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м (т. 1.3.) 

през 2017 г. спрямо 2015 г., което не съответства на планираното намаление на брой 

ремонти на участъци от водопроводната мрежа, както и на принципа при прилагане на 

новите правила за капитализиране на ремонти съгласно правилата за водене на Единна 

система за регулаторна отчетност (ЕСРО), вкл. принципът за подмяна на тръба с дължина 

над 10 м, съгласно т. 16 от Указания НРКВКУ.   

В правилата за ЕСРО са въведени промени в изискванията за отчитане и разделяне 

на оперативните и капиталови ремонти. В тази връзка, при прогнозирането на броя и 

разходите за оперативни ремонти за периода 2017-2021 г., дружеството следва да отчете 

разликите в изискванията на ЕСРО за този период, спрямо изискванията на Единната 

система за счетоводна отчетност (ЕССО), действали за отчетната 2015 г. 

Съгласно посочената в раздел 6.2.4. на бизнес плана информация, дружеството е 

внедрило регистър на аварии от 4 години. В бизнес плана е посочено, че отстранените 

аварии се вписват в аварийни протоколи със всички необходими данни, и позволяват 

извличане и обработване на каквато е нужна информация. Тази информация показва, че 

дружеството може и е в състояние да извърши анализ и да раздели отчетените през 2015 г. 

ремонти до 10 метра, които съгласно изискванията на ЕСРО ще продължат да се отчитат 

като оперативни ремонти; и ремонтите над 10 метра, които съгласно изискванията на 

ЕСРО вече ще се отчитат като капиталови ремонти, и следва да бъдат извадени от 

ремонтната програма, и да се посочат в инвестиционната програма. 

 

Указанието по т. 7.3. от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. на КЕВР е изпълнено 

от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас с оглед на това, че са коригирани разходите за оперативен 

ремонт на сгради за водоснабдяване, канализация и пречистване (т. 1.9., т. 2.5. и т. 3.4.), 

като се приема, че от същите са изключени планираните разходи за ремонти с капиталов 

характер. 

 

Указанието по т. 7.4. от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. на КЕВР е частично 

изпълнено от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, тъй като не е представена обосновка за състава на 

планираните разходи относно други оперативни ремонти за пречистване (т. 3.8.). 

Представена е обосновка какво включват отчетените  и планирани разходи за други  

оперативни ремонти за водоснабдяване (1.13.), а именно всички ремонтни работи по 

кранови  и водомерни шахти  и материали  за водопроводни  услуги, както и за други 

оперативни ремонти за канализация (2.9.), в които са включени всички ремонтни работи 

по ревизионни  шахти  и материали  за канализационни   услуги. Същевременно не е 

представена обосновка какво се включва в други оперативни ремонти за пречистване. 

 

Указанието по т. 7.5. от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. на КЕВР е частично 

изпълнено от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас с оглед на това, че са коригирани разходите за 

оперативен ремонт за услугата пречистване на отпадъчни води за периода 2017-2021 г.  и 

е представена обосновка относно планираните разходи за ремонт на съоръжения за 

пречистване.  

Същевременно видно от представената обосновка, дружеството предвижда 

дейности по подмяна на смукателни и нагнетателни тръбопроводи за вода и утайка, 

пасарелки, парапети и метални конструкции, обслужващи съоръженията, които имат 

характер на капиталови.  
Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК операторът 

може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз основа на актуална 

информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и прогнозни проектни параметри. 
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Указанието по т. 7.6. от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. на КЕВР е частично 

изпълнено от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, предвид на това, че за ВС „Вода за друг ВиК 

оператор“ са представени данни за брой ремонти по всички направления, за които са 

отчетени разходи през 2015 г. и са планирани за 2017-2021 г., но не е представена 

обосновка относно планираното значително увеличение на разходите за оперативен 

ремонт. 

 

Допълнително се констатират следните несъответствия в представения преработен 

бизнес план: 

1. За услугата доставяне на вода на потребителите е намален размерът 

на отчетените разходи за други оперативни ремонти за 2015 г. от 3 082 хил.лв., 

съгласно данните в бизнес плана с вх. № В-17-14-10/23.02.2017 г., на 371 хил. 

лв., за което не е представена обосновка. 

2. Дружеството отчита и планира 4 667 бр. шурфове средно за периода 

на бизнес плана, за което не е представена обосновка в текстовата част на 

бизнес плана. Следва да се има предвид, че по направление 1.12. Шурфове 

(изкопни дейности, пътни настилки) не се включват дейности, свързани с 

ремонтите по направления ремонт на довеждащи водопроводи и ремонт на 

участъци от водопроводната мрежа над 10 м (т. 1.2 и т. 1.3). 

3. Посочени са следните данни за разходи за оперативен ремонт за 2015 

г.: 

Източник 

Разходи за оперативен ремонт за 2015 г. (хил. лв.) 

Доставяне на вода на 

потребителите 

Отвеждане на 

отпадъчни води 

Пречистване на 

отпадъчни води 

Доставяне на вода на 

друг ВиК оператор 

Преработен Бизнес план, вх. №  В-17-

14-9/30.06.2017  г. 
5 750 452 1 491 185 

Изменен и допълнен Бизнес план, вх. 
№  В-17-14-10/23.02.2017 г. 

7 919 999 687 124 

Отчетни данни по ЕССО 7 784 999 687 262 

3.1. Данните, посочени в бизнес план с вх. № В-17-14-9/30.06.2017 г. за всички 

услуги и системи се различават значително от данните, посочени в  бизнес план с вх. № В-

17-14-10/23.02.2017 г., за което не е представена обосновка. 

3.2. Данните, посочени в бизнес план с вх. № В-17-17-9/30.06.2017 г. за всички 

услуги и системи не съответстват на отчетните данни  по ЕССО. 

 

Предвид горното на ВиК оператора следва да бъде указано по Справка № 8 

„Ремонтна програма“: 

1. Да представи обосновка относно планираното увеличение на разходите за 

ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м (т. 1.3) през 2017 г. спрямо 

2015 г., което не съответства на планираното намаление на брой ремонти на участъци 

от водопроводната мрежа, както и на принципа при прилагане на новите правила за 

капитализиране на ремонти съгласно правилата за водене на Единна система за 

регулаторна отчетност (ЕСРО), вкл. принципа за подмяна на тръба с дължина над 10 

м, съгласно т. 16 от Указания НРКВКУ.  

2. Да представи обосновка за състава на планираните разходи относно други 

оперативни ремонти за пречистване (т. 3.8). 

3. Да изключи от ремонтите на съоръжения за пречистване ремонти, които 

имат характер на капиталови.  
4. Да представи обосновка относно планираното значително увеличение на 

разходите за оперативен ремонт за ВС „Вода за друг ВиК оператор“.  

5. Да представи обосновка относно намаления размер на отчетените разходи за 
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други оперативни ремонти за 2015 г. от 3 082 хил.лв., съгласно данните в бизнес 

плана с вх. № В-17-14-10/23.02.2017 г., на 371 хил. лв. 

6. Да представи обосновка относно броя на отчетени и прогнозирани шурфове, 

като в случай, че при определянето му са включени дейности, свързани с ремонтите 

по направления ремонт на довеждащи водопроводи и ремонт на участъци от 

водопроводната мрежа над 10 м (т. 1.2 и т. 1.3), то същите следва да се изключат като 

брой и стойност от направление шурфове (изкопни дейности); пътни настилки (т. 

1.12), а стойността им да се отнесе към ремонт на довеждащи водопроводи и ремонт 

на участъци от водопроводната мрежа над 10 м (т. 1.2 и т. 1.3). 

7. Да представи обосновка относно констатираните значителни разлики в 

данните за разходи за оперативен ремонт за 2015 г. за всички услуги и системи, 

посочени в преработен бизнес план с вх. № В-17-14-9/30.06.2017 г. спрямо данните, 

представени в изменен и допълнен бизнес план с вх. № В-17-17-9/23.02.2017 г. 

8.  Да приведе в съответствие данните за разходи за оперативен ремонт за 2015 

г. за всички услуги и системи, представени в бизнес плана с отчетните данни  по 

ЕССО за 2015 г.   

9. Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК 

операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз 

основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и 

прогнозни проектни параметри.   

 

Указание по т. 8 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г.: По Справка № 9 - 

Инвестиционната програма, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас: 

8.1. да попълни колони „Проектна готовност в т.ч. предварително проучване“ и 

„Очакван ефект във връзка с нивата на услугите“. 

8.2. да изключи обектите по ОПОС, за които няма одобрен проект и не са в етап 

на изграждане към момента на внасяне на бизнес плана на дружеството. 

8.3. да представи подробни и ясни обосновки, изясняващи стойността на 

планираните инвестиции.  

 

Указанието по т. 8.1 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. е изпълнено от „ВиК“ 

ЕАД, гр. Бургас. В Справка № 9 „Инвестиционна програма“ е посочена информация в 

колоните Проектна готовност, в т.ч. предварително проучване и Очакван ефект във 

връзка с  нивата на услугите. 

 

Указанието по т. 8.2 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. е изпълнено от „ВиК“ 

ЕАД, гр. Бургас. Изключени са инвестициите в бъдещи обекти по ОПОС 2014-2020, а 

именно ПСОВ Айтос и ПСОВ Карнобат. 

Видно от установената актуална информация за ПСОВ Айтос, бенефициент на този 

обект е община Айтос, която е обявила обществена поръчка за нейното проектиране и 

строителство. В тази връзка ВиК операторът не може да планира финансиране на този 

обект в своята инвестиционна програма. 

 

Указанието по т. 8.3 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. не е изпълнено от 

„ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, тъй като не е представена информация относно планираните 

инвестиции за: 

 Друго специализирано оборудване за регулираните услуги - стойността на 

планираните инвестиции е намалена от 7 000 хил.лв. на 3 500 хил.лв. за 

периода на 2017-2021 г, но отново не е изяснено дали така планираните 

инвестиции са за подмяна на налично оборудване или за закупуване на ново 

такова.  
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 Транспортни средства и строителна и специализирана механизация - за 

периода на бизнес плана за трите регулирани услуги са планирани 

инвестиции на обща стойност 10 300 хил.лв. за общо 108 транспортни 

средства и строителна и специализирана механизация, както следва: 

 Лекотоварни автомобили - общо 27 бр. за периода на БП на стойност 960 хил.лв. 

 Тежкотоварни автомобили - общо 20 бр. за периода на БП на 

стойност 2 000 хил.лв. 

 Автомобили - общо 41 бр. за периода на БП на стойност 1 090 хил.лв. 

 Строителна и специализирана механизация за отвеждане - 

общо 20 бр. за периода на БП на стойност 6 250 хил.лв. 

Също така, не е изяснено дали така планираните инвестиции са за подмяна на 

налични транспортни средства и строителна и специализирана механизация или са 

предназначени за закупуване на нови такива. 

 ГИС - стойността на планираните инвестиции е в размер на 3 350 хил.лв., 

но не е изяснен териториалният, информационният и функционалният 

обхват на планираните инвестиции, както и тяхното остойностяване. 

Същевременно, съпоставянето на брой обслужвано население и сумата на 

планираните инвестиции показва, че средно за периода на бизнес плана, дружеството ще 

инвестира 42,11 лв./жител. 

 

Предвид горното на ВиК оператора следва да бъде указано: 

Дружеството да представи ясна и конкретна информация относно 

планираните инвестиции за трите услуги и по конкретно за инвестициите за друго 

специализирано оборудване, транспортни средства и строителна и специализирана 

механизация и за ГИС. 

 

Указание по т. 9 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г.: По Справка № 10 - 

Инвестиции и източници на финансиране, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. 

Бургас: 

9.1. за периода 2017 - 2019 г. да намали размера на планираните инвестиции в 

публични активи съгласно корекциите по т. 8 и да намали включените в цените общи 

разходи за амортизации на публични активи от Група 3 за финансиране на инвестиции в 

публични активи и изплащане на главници на инвестиционни заеми до размера на общите 

разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка. 

9.2. да намали стойността на планирания нов заем с планираните средства за 

съфинансиране на ПСОВ Карнобат и ПСОВ Айтос, които следва да се изключат от 

инвестиционната програма на дружеството. 

9.3. във връзка с планирания нов заем за финансиране на инвестиционната 

програма да представи документите, описани в т. 27.3 от Указания НРЦВКУ. 

 

Указанието по т. 9.1 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. е изпълнено от „ВиК“ 

ЕАД, гр. Бургас, като прогнозираните инвестиции в публични активи и включените в 

цените общи разходи за амортизации на публични активи от Група 3 за финансиране на 

инвестиции в публични активи и изплащане на главници на инвестиционни заеми, са 

планирани до размера на общите разходи за амортизации на публични активи, приети за 

експлоатация и поддръжка. 

 

Указанието по т. 9.2 и 9.3 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. е изпълнено от 

„ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, като от инвестиционната програма на преработения бизнес план 

са изключени инвестиции за ПСОВ „Айтос“ и ПСОВ „Карнобат“ и не е планирано 

финансиране на инвестиции с привлечени средства. 
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Видно от установената актуална информация за ПСОВ Айтос, бенефициент на този 

обект е община Айтос, която е обявила обществена поръчка за нейното проектиране и 

строителство. В тази връзка ВиК операторът не може да планира финансиране на този 

обект в своята инвестиционна програма. 

 

Указание по т. 10 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г.:  По Справка № 11 - 

Амортизационен план на Дълготрайни активи, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. 

Бургас: 

10.1. да представи декларация за достоверност на данните с дата, отговаряща 

на последните изменения в бизнес плана, с която се удостоверява съответствието 

между отчетната стойност на корпоративните и публичните активи, посочена в 

Справка № 11 „Амортизационен план“ от електронния модел на бизнес плана и тази в 

окончателния списък на активите, за разпределение на собствеността на ВиК 

системите и съоръженията между държавата и общините, намиращи се на 

обособената територия (активи, които са били в баланса на дружеството и тези, 

които са предоставени от общините). 

В декларацията да посочи следната информация в хил.лв.: 

1. отчетна стойност на Публични дълготрайни активи към 31.12.2015 г., 

посочени в Справка № 11.  

2. отчетна стойност на Публични дълготрайни активи по протокол за 

разпределение на собствеността с АВиК (окончателен списък)  

3. балансова стойност на Публични дълготрайни активи по протокол за 

разпределение на собствеността с АВиК (окончателен списък). 

4. разлики между отчетна стойност на Публични дълготрайни активи към 

31.12.2015 г., посочени в Справка № 11 и Отчетна стойност на Публични дълготрайни 

активи по протокол за разпределение на собствеността с АВиК (окончателен списък): 

• новопридобити Публични дълготрайни активи за периода от 01.01.2016 г. до 

датата на подписване на договора с АВиК.  

• други разлики  

5. отчетна стойност на Собствени дълготрайни активи към 31.12.2015 г., 

посочени в Справка № 11. 

6. балансова стойност на Собствени дълготрайни активи към 31.12.2015 г., 

посочени в Справка № 11. 

10.2. да представи окончателен актуален списък на корпоративните дълготрайни 

активи с отчетна стойност към датата на сключване на договора с АВиК. 

10.3. да обоснове съществуващата разлика между списъците на активите - 

публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС)  по 

смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от Закона за водите, намиращи се в обособената 

територия, но не са собственост на оператора (271 140 хил.лв.) и включените в Справка 

№ 11 „Амортизационен план“ на бизнес плана (274 242 хил.лв.) в размер на 3 102 хил. лв.   

10.4. да коригира годишната амортизационна квота на активи в Справка №11 

„Амортизационен план“ на електронния модел на бизнес плана за 2015 г. от група I  - 

Административни и обслужващи сгради (р. 36) за трите услуги и на публичните активи 

за 2015 г. включени в III група за: доставяне на вода - Язовири (р. 225), Водоеми и 

водохващания (р.226), Каптажи (р.227), Сондажни и шахтови кладенци (р.228) и 

Водопроводи, вкл.СВО (р.229), Канализация, (р.230), за друг ВиК оператор - 

Производствени сгради (р.215), Язовири (р. 225), като изчисли с амортизационни норми 

съгласно т.22 от Указанията НРЦВКУ, в съответствие с ЕСРО определени от КЕВР по 

групи активи.     

10.5. в Справка №11 „Амортизационен план“ на електронния модел на бизнес 

плана за 2015 г. да обоснове посочените активи за 2015 г. в услугата доставяне на вода  
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„Канализация, вкл. СКО“ на стойност 340 хил. лв.  на р. 208  и в услугата отвеждане на 

отпадъчните води – „Водоеми и водохващания“ на стойност 12 хил. лв. и „Сондажни и 

шахтови кладенци“ в размер на хиляда лева. 

10.6. данните в Приложение 4: Справка - обосновка за отчетна стойност на 

Дълготрайни активи към 31.12.2015 г. да представи в хил. лв. и да съответстват на 

отчетната стойност на Дълготрайни активи от Справка №11 „Амортизационен план“ 

на електронния модел на бизнес плана за 2015 г. и списък на корпоративните активи. 

 

Указанието по т. 10.1 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. не е изпълнено. 

Дружеството не е представило декларация за достоверност на данните съгласно т. 24.5 от 

Указания НРЦВКУ, с дата отговаряща на последните изменения в БП, с която се 

удостоверява съответствието, между отчетната стойност на корпоративните и публичните 

активи, посочена в Справка № 11 „Амортизационен план“ от електронния модел на БП и 

тази в окончателните списъци на активите, за разпределение на собствеността на ВиК 

системите и съоръженията между държавата и общините, намиращи се на обособената 

територия (активи, които са били в баланса на дружеството и тези, които са предоставени 

от общините). 

Предвид на това, че в представените електронни списъци на дълготрайните активи 

– публична държавна и общинска собственост следва да се посочи отчетна и балансова 

стойност на активите към 31.12.2015 г., с които се обосновава стойността на публичните 

ВиК активи включени в амортизационния план на бизнес плана, а представените 

окончателни протоколи за разпределение на собствеността на публичните ВиК активи, 

подписани от министър на регионалното развитие и кметовете на съответните общини 

съдържат информация за стойност на активите към 31.12.2014 г. (тези окончателни 

разпределителни протоколи подписани през 2015-2016 г., и са част от договора между 

АВиК – Бургас и „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, сключен на 25.02.2016 г.), е необходимо 

дружеството да представи декларация за достоверност на данните съгласно т. 24.5 от 

Указания НРЦВКУ, с дата отговаряща на последните изменения в БП, с която се 

удостоверява съответствието, между отчетната стойност на корпоративните и публичните 

активи, посочена в Справка № 11 „Амортизационен план“ от електронния модел на БП и 

тази в окончателните списъци на активите, за разпределение на собствеността на ВиК 

системите и съоръженията между държавата и общините, намиращи се на обособената 

територия (активи, които са били в баланса на дружеството и тези, които са предоставени 

от общините). 

 

Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК операторът 

може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз основа на актуална 

информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и прогнозни проектни параметри. 

 

 

Предвид горното на ВиК оператора следва да бъде указано:  

1. Да представи декларация за достоверност на данните съгласно т. 24.5 от 

Указания НРЦВКУ, с дата отговаряща на последните изменения в бизнес плана. 

2. Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК 

операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз 

основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и 

прогнозни проектни параметри.   

 

Указанието по т. 10.2 от Решение № БП-Ц-4/30.05.2017 г. не е изпълнено от „ВиК“ 

ЕАД, гр. Бургас, като се констатирана разлика в размер на 1 057 хил. лв. между отчетната 

стойност на корпоративни активи към 31.12.2015 г. в представения списък за 26 437 хил. 
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лв. и отчетна стойност на корпоративни активи съгласно ГФО след приспадане на 

излезлите активи през 2016 г. (В ГФО към 31.12.2015 г. отчетна стойност - 125 517  хил. 

лв.  излезли през 2016 г. публични активи с отчетна стойност -  100 138 хил.лв. Остават  25 

379 хил. лв.). В Справка № 11 „Амортизационен план“ на бизнес плана за 2015 г. са 

посочени активи с отчетна стойност 27 557 хил. лв., от които 1 121 хил. лв. - активи в 

процес на изграждане. 

 Констатира се несъответствие между стойността на публичните активи към 

31.12.2015 г. в размер 99 081 хил. лв. от Списък на активите - публична държавна 

собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС) по смисъла на чл.13, чл.15 и 

чл.19 от Закона за водите, в сила от 28.01.2000 г., (обн. ДВ, бр.67 от 27 юли 1999 г., изм. 

ДВ, бр.47 от 23.06.2009 г.), които са активи на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас и посочената 

стойност на публични активи в Приложение 4: Справка - обосновка за отчетна стойност 

на Дълготрайни активи към 31.12.2015 г. в размер на 97 760 хил. лв., заложени в Справка 

№11 „Амортизационен план“ на електронния модел на бизнес плана за 2015 г. и в 

отчетната  стойност на отписаните активите, посочени в ГФО  за 2016 г. - 99 130 хил. лв. 

Не е обоснована разликата между  балансова стойност на корпоративните активи, 

посочена в Раздел I Собствени Дълготрайни активи, в размер на 10 215 хил. лв. спрямо  

два пъти по-малката балансова стойност на същите активи в ГФО за 2015 г.  

 

Предвид горното на ВиК оператора следва да бъде указано:  
1. Да намали отчетната стойност на  активите за 2015 г. с 1 057 хил. лв. в 

Справка № 11 „Амортизационен план“ на бизнес плана Раздел I Собствени 

Дълготрайни активи. 

2. В Справка № 11 „Амортизационен план“ на бизнес плана, Раздел III 

„Публични Дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и 

поддръжка“ да посочи отписаните публични активи в размер на 99 130 хил.лв. 

3. Да обоснове разликата в балансовата стойност на активите. 

 

Указанието по т. 10.3 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. не е изпълнено от 

„ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, като се констатира несъответствие между посочените стойности 

на активите в Раздел III „Публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора 

за експлоатация и поддръжка“ към отчетната 2015 г. в размер на 62 681 хил. лв. и в 

Списък на активите - публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска 

собственост (ПОС)  по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ, намиращи се в обособената 

територия, но не са собственост на оператора, за Община Бургас, в размер на  59 580 хил. 

лв. Дружеството обосновава разликата с допусната сборна грешка от Община Бургас в 

размер на 3 102 хил. лв., но представеният от дружеството списък с публични активи от 

Община Бургас отново е на стойност 59 580 хил. лв. 

 

Предвид горното на ВиК оператора следва да бъде указано:  

Да коригира отчетната стойност на публичните активи за 2015 г. съгласно 

представения Списък на публичните активи от Община Бургас на стойност 59 580 

хил. лв. в Справка № 11 „Амортизационен план“ в Раздел III „Публични 

дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка“ 

в бизнес плана.  

 

Указанието по т. 10.4 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. е изпълнено от „ВиК“ 

ЕАД, гр. Бургас, като е коригирало годишната амортизационна квота на посочените 

активи в Справка № 11 „Амортизационен план“ на електронния модел на бизнес плана за 

2015 г.  

Указанието по т. 10.5 от Решение № БП-Ц-4/30.05.2017 г. е изпълнено от „ВиК“ 
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ЕАД, гр. Бургас, като е коригирало посочените активи в Справка № 11 „Амортизационен 

план“ на електронния модел на бизнес плана за 2015 г.  

Указанието по т. 10.6 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. не е изпълнено от 

„ВиК“ ЕАД, гр. Бургас. Данните в Приложение 4: Справка - обосновка за отчетна 

стойност на Дълготрайни активи към 31.12.2015 г. не съответстват на отчетната стойност 

на Дълготрайни активи от ГФО. 

 

Предвид горното на ВиК оператора следва да бъде указано:  

Да коригира данните в Приложение № 4: Справка - обосновка за отчетна 

стойност на Дълготрайни активи към 31.12.2015 г., изискано с писмо  

изх.№ В-17-00-8 от 26.07.2016 г., в съответствие с отчетната стойност на Дълготрайни 

активи от ГФО.  

 

Указание по т. 11 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г.:  По Справка № 11.2 - 

Новопридобити активи през отчетната година, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, 

гр. Бургас: 

11.1. да изключи активи по ОПОС 2014-2020 г. от Справка № 11.2 в група III 

„Отчетна стойност - нови активи“, за които няма информация за проектна готовност. 

11.2. в текстовата част на бизнес плана и Справка № 11.2 в група III „Отчетна 

стойност - нови активи“ да представи информация само за нови публични Дълготрайни 

активи, които ще се предоставят на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка през 

периода на бизнес плана, като посочи наименование на обекта, местонахождение, 

индивидуална стойност на обекта, дата на въвеждане в експлоатация и др. 

 

Указанията по т. 11.1 и 11.2 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. не са 

изпълнени от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас. От представената информация се установява 

значително увеличение на стойността на бъдещи публични ВиК активи, които предстои да 

бъдат предоставени на ВиК оператора за стопанисване и експлоатация за периода 2017 - 

2021 г. на обща стойност 228 263 хил.лв. за регулираните услуги, спрямо бизнес плана с 

вх. № В-17-14-10 от 23.02.2017 г., върнат за преработване от Комисията.  

 В текстовата част на преработения бизнес план за услугата доставяне на вода не са 

посочени натурални показатели и стойност за новите обекти, които предстои да бъдат 

предадени на дружеството. 

В Справка № 11.2 „Новопридобити активи през отчетната година“ в раздел III 

„Отчетна стойност - нови активи“, ВиК операторът за 2017 г. е посочил активи на 

стойност 228 013 хил. лв., като е представил информация за новоизградени публични 

активи  на стойност 157 471 хил.лв. за общините  Бургас (кв. Горно Езерово), Созопол и 

Несебър.  

За останалите 70 542 хил. лв. няма информация относно какви активи са 

предвидени да влязат в експлоатация през 2017 г. и проектната им готовност, както и не се 

изяснява на какво основание са включени в бизнес плана.    

В текстовата част на бизнес плана не е посочена и актуална информация за 

очаквани новопридобити  дълготрайни активи за периода на бизнес плана.  

В текстовата част на бизнес плана за услугата пречистване на отпадъчните води не 

е изключена информацията за ПСОВ Карнобат и ПСОВ Айтос. Във връзка с установената 

актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК операторът може да обоснове включването на 

ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз основа на актуална информация за сроковете на 

въвеждане в експлоатация и прогнозни проектни параметри. 

 

 

Предвид горното на ВиК оператора следва да бъде указано:  
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1. В текстовата част на бизнес плана да посочи натурални показатели и 

стойност за обектите, които предстои да бъдат предадени на дружеството за 

стопанисване и експлоатация. 

2. Да представи информация относно включените в бизнес плана активи, 

които предстои да влязат в експлоатация през 2017 г., както и информация за 

проектната им готовност, в размер на 70 542 хил. лв. 

3. Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК 

операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз 

основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и 

прогнозни проектни параметри.   

 

Указание по т. 12 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г.:  По Справка № 12.1 - 

Разчет на увеличението и намалението на признатите годишни разходи на В и К 

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

12.1. да определи разходите за възнаграждения и осигуровки за услугата 

пречистване на отпадъчните води съобразно увеличението на средния размер на единица 

персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) за услугата, което да не надвишава нивата от 8,4% за 

2017 г. спрямо 2015 г. и 3,40% ежегодно спрямо предходната година до края на периода. 

12.2. да изчисли разходите за доставяне на вода от друг доставчик на базата на 

посочените количества от Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на В и 

К услугите за периода на бизнес плана и съответните цени за услугата за регулаторния 

период“. На тази база да коригира увеличенията на разходите за доставяне на вода от 

друг доставчик в Справка № 12.1. „Разчет на увеличението и намалението на 

признатите годишни разходи на В и К оператора“.   

12.3. да посочи бъдещите разходи за нови обекти, като ВПС и КПС и др. посочени 

в бизнес плана за услугите доставяне на вода и отвеждане на отпадъчните води в 

Справка № 12.1. „Разчет на увеличението и намалението на признатите годишни 

разходи на В и К оператора“ в таблицата за Допълнителни разходи, включени в 

коефициент Qр за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи и 

в Допълнителните справки (Бъдещи разходи). 

 

Указанието по т. 12.1 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. е изпълнено от „ВиК“ 

ЕАД, гр. Бургас, като разходите за възнаграждения и осигуровки за услугата пречистване 

на отпадъчните води са определени така, че увеличението на средния размер на единица 

персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) за услугата не надвишава нивата от 8,4% за 2017 г. спрямо 

2015 г. и 3,40% ежегодно спрямо предходната година до края на периода. 

 

Указанието по т. 12.2 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. не е изпълнено от 

„ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, тъй като разходите за доставяне на вода на входа на ВС от друг 

доставчик („ВиК-Варна“ ООД) в Справка № 12.1 не са определени с прогнозните 

количества подадена пречистена вода от друг ВиК оператор/доставчик съгласно  Справка 

№ 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите за периода на бизнес 

плана“ и утвърдената за 2017 г. и одобрени за 2018-2021 г. с Решение № БП-Ц-3 от 

28.04.2017 г. на КЕВР, цени за доставяне на вода на друг ВиК оператор на „ВиК – Варна“ 

ООД. Изчисленията са представени в следната таблицата: 

 
  2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Количества доставена вода от "ВиК - Варна" ООД , хил.м³ 200 200 200 200 200 

Цена за доставяне на вода от "ВиК - Варна" ООД, лв./м³ 0,815 0,816 0,817 0,813 0,814 

Необходими разходи за закупуване на вода, доставена 

от „ВиК - Варна" ООД, хил.лв. 
163 163 163 163 163 

Разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг 

доставчик, посочени в справка 12 на преработения БП 
451 451 451 451 451 
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хил.лв. 

 

Указанието по т. 12.3 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. не е изпълнено от 

„ВиК“ ЕАД, гр. Бургас. Налице е несъответствие в стойността на бъдещите разходи за 

нови активи на 8 бр. ПСОВ, посочени в Справка № 12.1 „Разчет на увеличението и 

намалението на признатите годишни разходи на В и К оператора“ в таблицата за 

„Допълнителни разходи, включени в коефициент Qр за извършването на нови дейности 

и/или експлоатация на нови активи“ и стойността на разходите посочени в Приложение 5: 

„Справка - обосновка за прогнозни бъдещи разходи за нови обекти и/или дейности“ от 

Допълнителните справки. 

В Приложение 5: „Справка - обосновка за прогнозни бъдещи разходи за нови 

обекти и/или дейности“, изискано с писмо изх.№ В-17-00-8 от 26.07.2016 г., са посочени 

разходи за 20 бр. нови КПС, но същите не са посочени като бъдещи нови разходи за нови 

активи в Справка № 12.1 в таблицата за „Допълнителни разходи, включени в коефициент 

Qр за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи“.  

От друга страна, в бизнес плана са заложени и нови обекти - ВПС за услугата 

доставяне на вода, за които бъдещи разходи не са посочени нито в Справка № 12.1 в 

таблицата за „Допълнителни разходи, включени в коефициент Qр за извършването на 

нови дейности и/или експлоатация на нови активи“, нито в  Приложение 5: „Справка - 

обосновка за прогнозни бъдещи разходи за нови обекти и/или дейности“ от 

Допълнителните справки.  

Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК операторът 

може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз основа на актуална 

информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и прогнозни проектни параметри. 

 

Предвид горното на ВиК оператора следва да бъде указано: 

1. Да изчисли разходите за доставяне на вода от друг доставчик съгласно 

прогнозните количества подадена вода от друг ВиК оператор/доставчик, посочени в 

Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите за периода 

на бизнес плана“ за периода 2017-2021 г., и утвърдените и одобрените цени на „ВиК – 

Варна“ ООД за 2017-2021 г. за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор, 

съгласно Решение БП-Ц-3 от 28.04.2017 г. на КЕВР. На тази база да коригира 

увеличенията на разходите за доставяне на вода от друг доставчик в Справка № 12.1 

„Разчет на увеличението и намалението на признатите годишни разходи на В и К 

оператора“. 

2. Да посочи бъдещите разходи за нови обекти – ВПС в Приложение №5: 

„Справка - обосновка за прогнозни бъдещи разходи за нови обекти и/или дейности“, 

изискано с писмо изх.№ В-17-00-8 от 26.07.2016 г. 

3. Разходите за нови обекти от Справка № 12.1 „Разчет на увеличението и 

намалението на признатите годишни разходи на В и К оператора“ към бизнес плана 

трябва да съответстват на Приложение №5: „Справка - обосновка за прогнозни 

бъдещи разходи за нови обекти и/или дейности“, изискано с писмо изх.№ В-17-00-8 от 

26.07.2016 г., като планираните допълнителни разходи по икономически елементи за 

бъдещи обекти за 2017 г. трябва да се преизчислят за 6 месеца. 

4. Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК 

операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз 

основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и 

прогнозни проектни параметри.   

 

Указание по т. 13 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г.:  По Справка № 16 - 

Необходими  приходи, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас да представи 
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обосновка на избраните стойности на коефициентите на замърсеност, съгласно т. 12.1. 

от Указания НРЦВКУ.  

Указанието по т. 13 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. е изпълнено от „ВиК“ 

ЕАД, гр. Бургас, като в представената обосновка на избраните стойности на 

коефициентите на замърсеност, на база стойността за разхода на електрическа енергия, 

необходима за пречистване на 1 м3 отпадъчна вода за един еквивалент жител, ВиК 

операторът посочва, че изхождайки от високата стойност на получените цени и от 

социално ориентираната политика на дружеството за нисък дял на ценово натоварване при 

населението и фирмите, са приети по-ниски коефициенти от получените,  както следва: 

степен на замърсеност 1 – 1,3; степен на замърсеност 2 – 1,6; степен на замърсеност 3 – 

2,0. 

 

Указание по т. 14 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г.: „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕАД, гр. Бургас да представи заявление за утвърждаване и одобряване на 

цени на ВиК услуги в съответствие с параметрите на бизнес плана, преработен при 

изпълнение на горните указания.   

Указанието по т. 14 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. е изпълнено. 

 

Предвид горното, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас не е 

изпълнило всички указания на Комисията по Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г., с 

което първоначално представените бизнес план и заявление за цени са върнати за 

преработване в срок от 1 месец. Предложеният от „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕАД, гр. Бургас преработен бизнес план не следва да бъде одобрен, тъй като не са спазени 

изчерпателно и кумулативно посочените в чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ изисквания, а именно: 

съответствието на годишните целеви нива на показателите за качество с дългосрочните 

такива (чл. 11, ал. 1, т. 1 от ЗРВКУ); съответствието на инвестиционната програма и 

разходите за експлоатация, поддръжка, ремонт и управление на ВиК системите с 

техническата част на бизнес плана (чл. 11, ал. 1, т. 2 от ЗРВКУ); съответствието на 

предложените цени с останалите параметри от икономическата част на бизнес плана и с 

методиката за ценообразуване (чл. 11, ал. 1, т. 3 от ЗРВКУ); съответствието на бизнес 

плана с принципите и задължителните разпоредби на ЗРВКУ (чл. 11, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ).    

Според нормите на чл. 11, ал. 2 и ал. 3 от ЗРВКУ, в случай, че съдържанието на 

предложения бизнес план в техническата или икономическата му част не отговаря на 

изискванията на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ, Комисията дава указания за съответни изменения, 

като ВиК операторът преработва бизнес плана в съответствие с тях, съответно ВиК 

операторът внася преработения бизнес план в определения от КЕВР срок. От друга страна, 

разпоредбите на ЗРВКУ не допускат възможност ВиК операторът да изпълнява 

дейностите по предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на 

потребителите без одобрен от КЕВР бизнес план, както и КЕВР да одобри бизнес план, 

ако той не отговаря на изискванията на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ.  

По силата на чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и 

икономическата част на бизнес плановете е условие за одобряването им в частта за 

цените. Предвид необходимостта от преработване на бизнес плана в техническата и 

икономическата му част, следва да бъдат съответно коригирани и предложените за 

утвърждаване и одобряване цени. В тази връзка според чл. 14, ал. 3 от ЗРВКУ в случай, че 

предложените цени не отговарят на принципите и разпоредбите на този закон и на 

НРЦВКУ, Комисията дава указания и определя срок, в съответствие с които ВиК 

операторът да предложи за одобряване нови цени.  

С оглед горното, внесеният за одобряване преработен бизнес план с вх. № В-17-14-

9 от 30.06.2017 г., както и заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК 

услуги с вх. № В-17-14-8 от 30.06.2017 г., следва да бъдат върнати на „Водоснабдяване и 
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канализация“ ЕАД, гр. Бургас за преработване със задължителни указания.  
 

Предвид изложеното и на основание чл. 11, ал. 2 и чл. 14, ал. 3 от Закона за 

регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и чл. 28 от Наредбата за 

регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационни услуги 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Връща бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕАД, гр. Бургас като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., внесен за 

одобряване със заявление с вх. № В-17-14-9 от 30.06.2017 г., както и заявлението за 

утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-14-8 от 30.06.2017 г. 

със следните задължителни указания: 

 

 1. „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас да представи за 

одобряване преработен бизнес план за развитие на дейността си като ВиК оператор 

за периода 2017-2021 г. в два екземпляра на хартиен и магнитен носител - текстова 

част и справки, при спазване на структурата и съдържанието на текстовата част на 

бизнес плана, както и на електронния модел (справки) към бизнес плана в 

съответствие с утвърдените от Комисия за енергийно и водно регулиране образци, в 

изпълнение на т. 5, т. 6.1. и т. 6.2. от Указания НРКВКУ. Текстовата част на бизнес 

плана да съответства на данните и информацията в електронния модел към него. 

 

 2. По Справка № 2 към бизнес плана - Променливи за изчисление на 

показателите за качество на предоставяните В и К услуги, „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕАД, гр. Бургас: 

2.1. Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК 

операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз 

основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и 

прогнозни проектни параметри.   

2.2. Дружеството да приведе в съответствие данните, представени в Справка  

№ 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните  

В и К услуги“ към бизнес плана, и данните, представени в Приложение 2: „Справка - 

обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана, и техния 

ефект върху фактурираните количества“, изискано с писмо изх.№ В-17-00-8 от 

26.07.2016 г. относно: обща дължина на довеждащите водопроводи и 

разпределителната водопроводна мрежа; общ брой ВПС; обща дължина на 

канализационната мрежа; общ брой КПС; прогнозирано увеличение на общ брой 

ПСОВ за 2021 г. спрямо 2015 г. 

 

3. По Справка №4 - Отчет и прогнозно ниво на потребление на В и К услугите 

за периода на бизнес плана, „Водоснабдяване и канализация ЕАД, гр. Бургас: 

3.1. За услугата пречистване на отпадъчните води за периода 2017-2021 г. 

дружеството следва да коригира несъответствието между: (1) фактурирана вода, 

съгласно очаквано присъединяване на нови потребители в Приложение №1: 

„Справка - обосновка за прогнозите за фактурирани количества“ и (2) сумата от 

фактурирани количества от нови ПСОВ  в Приложение №2: „Справка - обосновка за 

бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана, и техния ефект върху 
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фактурираните количества“, изискани с писмо изх.№ В-17-00-8 от 26.07.2016 г.  

3.2. Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК 

операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз 

основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и 

прогнозни проектни параметри.   

  

4. По Справка №5 – Персонал, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. 

Бургас: 

4.1.  Да представи информация относно прогнозирания начин на изпълнение 

на инвестиционната програма с външни подизпълнители, като представи сключени 

договори по ЗОП с избрани подизпълнители или обявени обществени поръчки за 

категориите инвестиционни направления в обем, съобразен с планираните 

инвестиционни разходи.  

4.2.  Да представи обосновка относно натоварването на техническия персонал 

на дружеството, като представи информация за извършените задачи през периода 

2014-2016 г. на техническия персонал на дружеството, включително технически 

ръководители, водопроводчик аварийна група и каналджия и да планира 

оптимизация и намаление на същите. 

4.3.  Да отдели капитализирани разходи за труд в обоснован размер спрямо 

стойността на инвестиционните направления, които ще се извършват със собствени 

средства, като  представи подробна информация как са остойностени.  

4.4. Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК 

операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз 

основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и 

прогнозни проектни параметри.   

 

5. По Справка № 6 - Отчет и прогнозно ниво на потребление на 

електроенергия за периода на бизнес плана, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, 

гр. Бургас: 

5.1.  Дружеството да прогнозира потреблението на електрическа енергия за 

услугата доставяне на вода на потребителите за периода 2017-2021 г., на база 

посочения специфичен разход за 2015 г., спазвайки одобрения темп на намаление на 

специфичния разход (намаление с 2,63% за 2021 г. спрямо 2015 г.), посочен в Решение 

№ ПК-1 от 22.06.2016 г. на КЕВР. 

5.2.  Дружеството да посочи всички ВПС, явяващи се новопридобити за 

дружеството за периода 2016-2017 г., в Приложение № 2 „Справка - обосновка за 

бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана“, изискано с писмо изх.№ 

В-17-00-8 от 26.07.2016 г. 

5.3.  Дружеството да приведе в съответствие данните за изразходвана 

електрическа енергия за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор, 

представени в Справка № 6 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на 

електроенергия за периода на бизнес плана“ за ВС „Основна“ и данните, 

представени в Справка № 6 за ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ към 

бизнес плана. 

5.4. Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК 

операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз 

основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и 

прогнозни проектни параметри.   

 

6. По Справка № 8 - Ремонтна програма, „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕАД, гр. Бургас: 
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6.1. Да представи обосновка относно планираното увеличение на разходите 

за ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м (т. 1.3.) през 2017 г. спрямо 

2015 г., което не съответства на планираното намаление на брой ремонти на участъци 

от водопроводната мрежа, както и на принципа при прилагане на новите правила за 

капитализиране на ремонти съгласно правилата за водене на Единна система за 

регулаторна отчетност (ЕСРО), вкл. принципа за подмяна на тръба с дължина над 10 

м, съгласно т. 16 от Указания НРКВКУ.  

6.2. Да представи обосновка за състава на планираните разходи относно 

други оперативни ремонти за пречистване (т. 3.8.). 

6.3. Да изключи от ремонтите на съоръжения за пречистване ремонти, които 

имат характер на капиталови.  

6.4. Да представи обосновка относно планираното значително увеличение на 

разходите за оперативен ремонт за ВС „Вода за друг ВиК оператор“.  

6.5. Да представи обосновка относно намаления размер на отчетените разходи 

за други оперативни ремонти за 2015 г. от 3 082 хил.лв., съгласно данните в бизнес 

плана с вх. № В-17-14-10/23.02.2017 г., на 371 хил. лв. 

6.6. Да представи обосновка относно броя на отчетени и прогнозирани 

шурфове, като в случай, че при определянето му са включени дейности, свързани с 

ремонтите по направления ремонт на довеждащи водопроводи и ремонт на участъци 

от водопроводната мрежа над 10 м (т. 1.2 и т. 1.3), то същите следва да се изключат 

като брой и стойност от направление шурфове (изкопни дейности); пътни настилки 

(т. 1.12), а стойността им да се отнесе към ремонт на довеждащи водопроводи и 

ремонт на участъци от водопроводната мрежа над 10 м (т. 1.2 и т. 1.3). 

6.7. Да представи обосновка относно констатираните значителни разлики в 

данните за разходи за оперативен ремонт за 2015 г. за всички услуги и системи, 

посочени в преработен бизнес план с вх. № В-17-14-9/30.06.2017 г. спрямо данните, 

представени в изменен и допълнен бизнес план с вх. № В-17-17-9/23.02.2017 г. 

6.8. Да приведе в съответствие данните за разходи за оперативен ремонт за 

2015 г. за всички услуги и системи, представени в бизнес плана, с отчетните данни  по 

ЕССО за 2015 г.   

6.9. Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК 

операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз 

основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и 

прогнозни проектни параметри.   

 

7. По Справка № 9 - Инвестиционна програма, „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕАД, гр. Бургас: 

7.1. Да представи ясна и конкретна информация относно планираните 

инвестиции за трите услуги и по конкретно за инвестициите за друго 

специализирано оборудване, транспортни средства и строителна и специализирана 

механизация и за ГИС. 

 

8. По Справка № 11 - Амортизационен план на дълготрайни активи, 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас: 

8.1. Да представи декларация за достоверност на данните съгласно т. 24.5 от 

Указания НРЦВКУ, с дата отговаряща на последните изменения в бизнес плана. 

8.2. Да намали отчетната стойност на активите за 2015 г. с 1 057 хил. лв. в 

Раздел I Собствени дълготрайни активи. 

8.3. В Раздел III „Публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК 

оператора за експлоатация и поддръжка“ да посочи отписаните публични активи в 

размер на 99 130 хил.лв. 
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8.4. Да обоснове разликата в балансовата стойност на активите. 

8.5. Да коригира отчетната стойност на публичните активи за 2015 г. съгласно 

представения Списък на публичните активи от Община Бургас на стойност 59 580 

хил. лв. в Раздел III „Публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК 

оператора за експлоатация и поддръжка“ в бизнес плана дружеството.  

8.6. Да коригира данните в Приложение 4: Справка - обосновка за отчетна 

стойност на Дълготрайни активи към 31.12.2015 г. в  съответствие с отчетната 

стойност на Дълготрайни активи от ГФО.  

 

9. По Справка № 11.2 - Новопридобити активи през отчетната година, 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас: 

9. 1. В текстовата част на бизнес плана да посочи натурални показатели и 

стойност за обектите, които предстои да бъдат предадени на дружеството за 

стопанисване и експлоатация. 

9.2. Да представи информация относно включените в бизнес плана активи в 

размер на 70 542 хил. лв., които предстои да влязат в експлоатация през 2017 г., 

както и информация за проектната им готовност. 

9.3. Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК 

операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз 

основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и 

прогнозни проектни параметри.   

 

10. По Справка № 12.1 - Разчет на увеличението и намалението на признатите 

годишни разходи на В и К оператора, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. 

Бургас: 

10.1. Да изчисли разходите за доставяне на вода от друг доставчик съгласно 

прогнозните количества подадена вода от друг ВиК оператор/доставчик, посочени в 

Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите за периода 

на бизнес плана“ за периода 2017-2021 г., и утвърдените и одобрените цени на „ВиК – 

Варна“ ООД за 2017-2021 г. за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор, 

съгласно Решение № БП-Ц-3 от 28.04.2017 г. на КЕВР. На тази база да коригира 

увеличенията на разходите за доставяне на вода от друг доставчик в Справка № 12.1 

„Разчет на увеличението и намалението на признатите годишни разходи на В и К 

оператора“. 

10.2. Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК 

операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз 

основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и 

прогнозни проектни параметри.   

10.3. Да посочи бъдещите разходи за нови обекти – ВПС в Приложение № 5: 

„Справка - обосновка за прогнозни бъдещи разходи за нови обекти и/или дейности“, 

изискано с писмо изх.№ В-17-00-8 от 26.07.2016 г. 

10.4. Разходите за нови обекти от Справка № 12.1 „Разчет на увеличението и 

намалението на признатите годишни разходи на В и К оператора“ към бизнес плана 

трябва да съответстват на Приложение № 5: „Справка - обосновка за прогнозни 

бъдещи разходи за нови обекти и/или дейности“, изискано с писмо изх.№ В-17-00-8 от 

26.07.2016 г., като планираните допълнителни разходи по икономически елементи за 

бъдещи обекти за 2017 г. трябва да се преизчислят за 6 месеца. 
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11. „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас да представи заявление 

за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги в съответствие с параметрите 

на бизнес плана, преработен при изпълнение на горните указания.   

 

ОПРЕДЕЛЯ за изпълнение на задължителните указания по т. I срок от 1 

(един) месец. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София - град в 

14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

       РОСИЦА ТОТКОВА 

 
 


