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Р Е Ш Е Н И Е 

№ Ц - 37 

от 23.12.2019 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

  

на закрито заседание, проведено на 23.12.2019 г., като разгледа Доклад с  

вх. № В-Дк-271 от 06.12.2019 г. за изменение на одобрените цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги за 2020 г. и събраните данни от 

проведеното на 17.12.2019 г. открито заседание, установи следното: 

 

Административното производство е образувано в Комисията за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) във връзка с годишните изменения на цените на 

водоснабдителните и канализационните услуги по метода на ценово регулиране “горна 

граница на цени” за ВиК операторите с одобрени от КЕВР бизнес планове, утвърдени 

цени за 2019 г. и одобрени цени за 2020-2021 г. 

Съгласно чл. 29, ал. 1 от Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и 

канализационните услуги (НРЦВКУ), при прилагане на методите на ценово регулиране 

„горна граница на цени“ и „горна граница на приходи“ одобрените цени за всяка година 

от бизнес плана се изменят служебно от Комисията в съответствие с чл. 6, т. 2 и 3 във 

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

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

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

по ал. 1 се извършва анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги. Ал. 5 от 

същата разпоредба посочва, решението по ал. 2 влиза в сила от 1 януари на ценовия 

период, за който се отнася. 

Във връзка с разпоредбите на чл. 29, ал. 1 от НРЦВКУ, със Заповед № З-В-35 от 

02.12.2019 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши 

анализи, въз основа на които да бъдат изготвени доклад и проект на решение във връзка с 

годишните изменения на одобрените цени на ВиК услуги за 2020 г. 

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

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

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

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

намален с коефициент Х; регулаторният период е с продължителност по чл. 10, ал. 1 от 

Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ); 

Комисията по реда на чл. 29 изменя одобрената цена за следващата година от бизнесплана 

на базата на актуална информация за инфлацията от влизането в сила на утвърдената цена 

за първия ценови период и коефициент X; изменението се извършва по реда на глава 

четвърта, раздел ІІ и се изчислява по следната формула: 

Цt = Ц (БПt) x (1 + И - X) t, 

където: 

Ц са цените на В и К оператора; 

t – времевият индекс; 
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Ц (БПt) – одобрената цена на В и К оператора за съответната година от 

бизнесплана;  

И – инфлацията за периода от влизането в сила на утвърдената цена за първия 

ценови период до датата на изчисление на изменението, която влияе върху разходите на В 

и К оператора; 

Х - коефициент, който се изчислява по следната формула:  

Х = Е +Q + Y, 

където: 

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

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

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула: 

Q = Qр + Qи, 

където: 

Qр е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

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

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

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

Qи – коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

инвестиции, извършени за изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на 

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

НРЦВКУ; 

Y – коефициент, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива 

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

НРЦВКУ, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от същата наредба. Според т. 51 от 

Указания НРЦВКУ, през регулаторния период 2017-2021 г. Комисията прилага метода 

„горна граница на цени”, при който утвърждава цени на ВиК услуги за първата година от 

регулаторния период , и одобрява цени за следващите години. Одобрените цени за всяка 

година от бизнес плана се изменят служебно от Комисията в съответствие с чл. 6, т. 2, във 

връзка с чл. 4 от НРЦВКУ. 

 

С Решение № Ц-34 от 15.12.2017 г., с което за първи път е приложена процедурата 

за годишни изменения на одобрени цени на ВиК услуги по време на регулаторния период 

2017-2021 г., е констатирано противоречие между разпоредбата на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, 

съгласно която Комисията по реда на чл. 29 изменя одобрената цена за следващата 

година от бизнес плана на базата на актуална информация за инфлацията от влизането 

в сила на утвърдената цена за първия ценови период и коефициент X, и разпоредбата на  

т. 52 от Указания НРЦВКУ, съгласно която Инфлация 2017 г. (И2017) е инфлацията за 

периода м. януари – м. октомври 2017 г. С оглед изложеното е прието, че следва да бъдат 

приложени разпоредбите на по-високия по степен нормативен акт, който в случая е 

НРЦВКУ, и при изменение на цените следва да бъде приложена инфлацията от влизането 

в сила на утвърдените цени на ВиК услугите на съответните дружества до датата на 

изчисление на изменението, като се вземат предвид и наличните данни за месечна 

инфлация за периода до м. ноември на съответната година включително.  

 

С оглед изпълнение на правомощията на КЕВР, произтичащи от горепосочените 

разпоредби, е извършен анализ относно годишните изменения на цените по метода на 

ценово регулиране „горна граница на цени”, за ВиК операторите с одобрени от КЕВР 

бизнес планове, утвърдени и одобрени цени за регулаторен период 2017-2021 г. 

Резултатите от извършения анализ са отразени в доклад с вх. № В-Дк-271 от 06.12.2019 г 

(Доклада), който е приет от КЕВР с решение по протокол № 216 от 11.12.2019 г., т. 1 и е 
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публикуван на интернет-страницата на Комисията. В изпълнение на изискванията на  

чл. 13, ал. 5, т. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) е проведено открито заседание на 

17.12.2019 г. 
 

Открито заседание: 

За участие в откритото заседание с писмо с изх. № В-17-00-9 от 11.12.2019 г. са 

поканени представители на „Софийска вода“ АД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, 

гр. Смолян, „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра, 

„ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе, „Напоителни 

системи“ ЕАД, „ВиК – Златни пясъци“ ООД, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. 

Перник, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, „Водоснабдяване и 

канализация - Шумен“ ООД, „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, 

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

ЕООД, гр. Ямбол и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, „Водоснабдяване и 

канализация - Добрич“ АД, „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово, „ПСОВ-ЛЕКО КО“ 

ЕООД, гр. Радомир, „Верила Сървис“ АД, „Водоснабдяване и канализация – Видин“ 

ЕООД, „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, „Лукойл 

Нефтохим Бургас“ АД, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Габрово, 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен, „ВиК-Кресна“ ЕООД, 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, „ВиК Паничище” ЕООД, гр. 

Сапарева баня, „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД, „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД, гр. Стара Загора, „В и К” АД, гр. Ловеч, „Водоснабдяване - Дунав” 

ЕООД, гр. Разград, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София и „АЦК“ ООД. 

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

канализация - Варна“ ООД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ 

ООД, гр. Кърджали, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе, „Напоителни 

системи“ ЕАД, „ВиК – Златни пясъци“ ООД, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. 

Перник, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, „Водоснабдяване и 

канализация - Шумен“ ООД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, 

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

ООД, гр. Враца, „Водоснабдяване и канализация - Добрич“ АД, „Инфрастрой“ ЕООД,  

гр. Брацигово, „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД, „Водоснабдяване и 

канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Габрово, „ВиК-Кресна“ ЕООД, 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, „ВиК Паничище” ЕООД,  

гр. Сапарева баня, „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД, „В и К” АД,  

гр. Ловеч и „АЦК“ ООД не са изпратили представители. 

Участие в откритото заседание са взели представители на: „ПСОВ-ЛЕКО КО“ 

ЕООД, гр. Радомир, „Верила Сървис“ АД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД,  

гр. Плевен, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора, „Водоснабдяване - 

Дунав” ЕООД, гр. Разград, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София, „Софийска 

вода“ АД, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра, „Водоснабдяване и 

канализация - Сливен“ ООД,  които са направили следните устни изказвания: 

Г-н Митко Спасов, управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

Плевен: изразява становище, че в частта на доклада за пречистване на отпадъчните води, 

намалението на цената за услугата пречистване на отпадъчните води е обективно, но би 

следвало това намаление да е по-малко, тъй като разходите за ПСОВ „Белене“ са за 6 

месеца и съответно покриват разходите в цената на услугата за 6 месеца.  

Г-н Стоян Иванов, управител на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД гр. Разград 

изразява становище, че е допусната техническа грешка при изчисляването на социалната 
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поносимост на цената на ВиК услуги, извършено въз основа на данни от НСИ, според 

които  средният доход на лице от домакинство за съответната област е 4 607 лв., а 

същевременно по данни на ИС на Инфостат – 5 420 лв. Отбелязва, че ползваните от КЕВР 

данни са от изследване на НСИ, в което има 15% статистическа грешка и счита, че не 

следва да се ползват данни с толкова голяма статистическа грешка, тъй като ефектът е 

намаление върху цената на ВиК услуги за област Разград с 0,24 лв./куб.м. и съответно 600 

хил.лв. по-ниски приходи за дружеството, което е пагубно за него.  Отправя молба за 

преразглеждане на социалната поносимост на цената на ВиК услугите в област Разград. 

Представителите на „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир,  „Верила Сървис“ АД, 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора, „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Силистра, „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр.София и „Софийска вода“ АД са посочили, 

че приемат Доклада без възражения и не са направили други изказвания.  

 

На откритото заседание са направени следните устни изказвания от други 

участници, които не са страни по преписката, както следва: 

Г-жа Нина Бояджиева, началник отдел при Омбудсман на Република 

България, посочва, че предстоящото увеличение на цените на ВиК услугите е 

несправедливо, тъй като не отговаря на качеството на предоставяните услуги. Ежегодно 

цената на водата се увеличава, но не се увеличава качеството с оглед на това, че не е 

отчетено изпълнение на показателите за качество. Отбелязва, че през последната година 

жалбите при Омбудсмана нарастват лавинообразно. Посочва, че увеличението на цената 

на водата не отчита показателите за качество и изразява мнение, че регулаторната рамка 

не води до устойчивост в отрасъла. Препоръчва да се обмисли промяна в методиката, като 

се вземат предвид резултатите от сравнителния анализ на дейността на ВиК операторите, 

така че цените да съответстват на качеството на предоставяните услуги. Предлага цените 

на ВиК услугите да не се увеличават през 2020 г. в регионите с режим на водата – Перник, 

Плевен, Габрово и Ловеч 

Г-н Огнян Винаров, пълномощник на Българска промишлена палата и 

представител на движение „Граждански контрол“ изразява становище, че не може да 

се увеличават цените на ВиК операторите без да се вземе предвид дали са изпълнени 

инвестициите за изминалите три години, какви са показателите за качество и с колко са 

намалени загубите на вода. Отбелязва, че отчетените загуби в Перник са 75%, докато в 

Европа са до 40%. При инвестиции от 265 млн.лв. на „Софийска вода“ за 11 години, 

загубите на вода са намалени от 70% до 55%, докато в договора са заложени 30%. Обръща 

внимание, че отчетената печалба на дружеството за 2016 г. е 25 млн.лв., а за 2017 г. –  

30 млн.лв., които не се реинвестират, а представляват  „субсидиране на чужди 

инвеститори“.  Отбелязва, че въпреки произнасяне на съда, че КЕВР е независим 

регулаторен орган и не е длъжен да се съобразява със записаната в концесионния договор 

норма на възвращаемост, Комисията залага при определяне на цената на „Софийска вода“ 

АД норма на възвращаемост 17%. Отбелязва, че КЕВР не е санкционирала нито един ВиК 

оператор  – Хасково за лошо качество на водата или Шумен. Отбелязва, че воден режим 

очаква Ловеч и Плевен. Посочва, че са необходими 11 млрд. лв. за подмяна на ВиК 

мрежата и счита, че КЕВР следва да направи предложение как да се финансират 

необходимите инвестиции. Предлага да се разработи типов договор за битови и небитови 

потребители. Подчертава, че Търговско – промишлената палата възразява срещу доклада. 

Настоява докладът да се преработи като се включи информация за отчетените инвестиции, 

намалените загуби и за подобряване  качеството на водата. 

Г-н Георги Христов, представител на движение „ДНЕС“ изразява становище, че 

водата и въздухът не може да имат цена и че държавата има задължение да поддържа ВиК 

мрежата, а не потребителите да плащат цени за поддържане на мрежата. Посочва, че 
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страната ни е на четвърто място по водни ресурси в Европа, а цените са по-високи от 

Гърция и Израел. Счита, че има наличие на пълен хаос и „комерсиализация“ в отрасъла,   

лошо управление на ВиК сектора, който е натоварен с прекалено много структури – 

министерства и асоциации, което води до неправомерно определяне на цените и 

изкуствено завишаване на разходите в тях. Изказва мнение, че за определяне на цените в 

разглеждания Доклад са цитирани много нормативни документи и показатели за качество, 

с които се  манипулира.  

Отправя въпрос за основанието във връзка с увеличаване на цените на ВиК услуги 

на „Софийска вода“ АД като отбелязва, че дружеството не изпълнява показателите, 

заложени в концесионния договор по отношение на цената, инвестициите, загубите и др. 

Посочва, че следва първо да се отчитат инвестициите преди да се увеличават цените, а 

основното в доклада е инфлацията, включена в цената, която се увеличава и ще доведе до 

увеличаване на други стоки и услуги, което е „геноцид“ за българското население. 

Изказва възмущение, че не са проведени работни срещи в Комисията с 

гражданските организации относно разглежданите въпроси, призовава да се преустанови 

всяка процедура за увеличението на цените на ВиК услуги.  

Г-жа Мая Манолова, представител на гражданска платформа „Изправи се 

България“  посочва, че следва да се наложи мораториум на цените за областите Перник, 

Габрово, Плевен и Ловеч, както и отлагане на увеличението на цените във всички области, 

тъй като КЕВР не е изпълнила ангажимента си, съгласно чл. 30, ал. 1 от ЗРВКУ, и не е 

изготвила до 01 ноември доклад за състоянието на ВиК сектора за 2018 г. с данни за 

качеството на водата, срок на отстраняване на аварии, които да се обвържат с 

увеличението на цената и освен това КЕВР не публикувала на сайта си процента на 

увеличение на цените.  Счита, че  КЕВР играе ролята на наблюдател и калкулатор. Смята, 

че за Русе е допусната техническа грешка в доклада. Поставя въпроса увеличението за 

София, което за периода 31.03.2017 – 01.01.2020 г. е над 51%, съответства ли на 

качеството на водата и на платежоспособността на гражданите. Отбелязва, че 

„отличникът“ по загуби на вода за 2017 г. е Сливен – с 82 %, в Перник загубите са 75% и 

въпреки това комисията отчита изпълнение на бизнес плана за тези два ВиК оператора и 

счита, че водната реформа не работи в интерес на потребителите, като остава мистерия 

как КЕВР определя повишаването на цената на водата. Отбелязва, че съгласно доклада 

средномесечният доход на домакинствата намалява, а същевременно цените на ВиК 

услугите нарастват. Смята, че КЕВР следва да представи в доклада как ВиК операторите 

са употребили повишената цена в предходни години и как дружествата смятат да 

използват парите от настоящото увеличение. Отбелязва, че „Софийска вода“ АД разполага 

с 37 млн. лв. в банковите си сметки и за 2017 г. е реализирала печалба от 31 млн. лв. 

Отправя предложение КЕВР да промени наредбите и да обвърже качеството на водата с 

цената.   

Г-н Венцислав Митовски, представител на гражданско движение 

„Освобождение“ поставя въпроса по коя клауза от концесионния договор на „Софийска 

вода“ е взето решение на КЕВР да се признае 17% възвръщаемост в цените на ВиК 

услугите, като посочва, че в концесионния договор, нормата на възвръщаемост е 17% от 

акционерния капитал (8,8 млн.лв.), а за ценообразуващ елемент се използва норма на 

възвращаемост на собствения капитал, който за 2015 г. е изчислен на 180 хил.лв. Изтъква, 

че съгласно Закона за задължения и договорите договорът важи само между страните по 

него и съответно не засяга КЕВР, защото по този начин се ограничават правомощията на 

Комисията и ѝ се изземват функциите. Отбелязва и, че остава неясно за какво ще се 

използват 200 млн. лв. в бизнес плана на „Софийска вода“ АД за 5 годишния регулаторен 

период - дивидентът е  в размер на 83 млн.лв. и като се приспаднат всички разходи, 

остават 111 млн.лв.  По отношение на загубите задава въпрос мери ли се в София 

количеството, което влиза и съответно излиза на изхода на пречиствателната станция. 



6 
 

Поставя и въпроса ще бъдат ли издължени, включените в цените 113 млн.лв. заеми и дали 

в следващия регулаторен период цените ще бъдат намалени в резултат на намалена норма 

на възвращаемост и намалени инвестиции. 

Г-н Евгени Янев, представител на Национален браншови синдикат 

„Водоснабдител“ към КНСБ, посочва, че подкрепя доклада, тъй като увеличението на 

цените е единственият начин за ВиК операторите да увеличат приходите си и да имат 

възможност да договорят по-високи работни заплати на служителите си. Отбелязва, че в 

сектора работят 17 000 души и че техните заплати са с 40% по-ниски от средните за 

страната и призовава за увеличение на техните заплати с 15% през следващата година. 

Обръща внимание, че заради ниското заплащане трудно се привличат и задържат 

служители в сектора – средната брутна работна заплата в него е 850 лв. и ако и в 

следващия период се запази същото годишно увеличение на възнагражденията - с  2-3 %, 

няма да останат служители, които да работят в дружествата. Отбелязва, че всички искаме 

качествена вода, но по тръби от 100 години, които текат навсякъде, трудно ще се получи 

дори и с нормативни документи и че служителите не са виновни за качеството на вода. 

Посочва, че са нужни средства за поддържането на остарялата ВиК мрежа, те могат да 

дойдат главно от цената и затова ако потребителите искат качествена вода трябва да 

плащат цената за това – за нейното доставяне, пречистване и отвеждане до домовете им. 

Повдига въпроса за финансовата стабилизация на дружествата, за поддръжката на 

голямата ВиК мрежа и за контрола, който трябва да е изключителен, когато се 

предоставят пари за обществена услуга и за осигуряване на вода за населението 

Г-жа Мария Асими, потребител прави изказване само по отношение на 

„Софийска вода“ АД. Поставя въпрос относно изчисляването на кубиците изразходвана 

вода на тримесечие в сграда в режим на етажна собственост. Изказва съмнение по 

отношение на годността на измервателните уреди. Предлага всяко тримесечие „Софийска 

вода“ АД да оповестява потребените количества по апартаменти във всяка сграда, в която 

е отчела общия водомер. Обръща внимание, че дружеството ползва куриери за разнос на 

фактурите и същите не се доставят до пощенските кутии на потребителите. Изказва 

недоволство, както от обслужването на „Софийска вода“ АД, така и от качеството на 

предоставяните услуги и от начина на отчитане на потребената вода. По отношение на 

социалната поносимост изказва мнение, че данните не са реални и направената статистика 

е безотговорна. В заключение отбелязва, че увеличението на водата за „Софийска вода“ 

АД не е обективно по отношение на качество на предоставяната услугата. 

Г-н Борис Цветков, потребител и представител на „Дискусионен клуб за 

социална местна политика“ подкрепя предложението на г-жа Мая Манолова Комисията 

да не взима решение за увеличението на цените, особено на „Софийска вода“ АД заради 

неизпълнение на инвестиционната програма за 2019 г. и на поетия ангажимент за 

намаляване на загубите. Обръща внимание, че след приемане на бизнес плана на 

концесионера е подписано допълнително споразумение със Столична Община. Отбелязва, 

че възнагражденията на служителите на „Софийска вода“ АД са увеличени средно с 18%, 

като изразява надежда това увеличение да се отнася за всички служители, а не само за 

ръководството. Апелира КЕВР да инициира промени в законодателството и да се намесва 

преди петата година на регулаторния период при неизпълнение на бизнес плановете на 

ВиК операторите. 

 

В определения срок до 17 ч. на 17.12.2019 г. са постъпили следните писмени 

становища: 
1.Становище с вх. № В-04-00-60 от 16.12.2019 г. на г-жа Мая Манолова, 

Председател на Гражданска платформа „Изправи се. БГ“ и 
2.Становище с вх. № В-11Б-00-22 от 17.12.2019 г. на Борис Цветков 
В двете становища се изразяват идентични позиции, като се обръща внимание, че 

съгласно чл. 30, ал. 1 от ЗРВКУ и чл. 43, ал.1-3 от Наредбата за регулиране на качеството 
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на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ), КЕВР следва да  публикува 
ежегоден доклад за дейността си, както и за състоянието на В и К сектора за 2018 г., в 
срок до 1 ноември 2019 г., като представи обобщена информация за изпълнението на 
годишните показатели за качество на всеки ВиК оператор поотделно, а към настоящия 
момент тази информация не е налична. Освен това, се посочва, че КЕВР не е публикувала 
данни на сайта си с колко процента ще се увеличат цените на В и К услугите за всеки ВиК 
оператор през 2020 г. спрямо действащите в момента цени, както и  с колко процента са се 
увеличили цените по градове спрямо преди приемането на бизнес плановете на 
съответните ВиК оператори. Отбелязва се, че за гр. София увеличението на цените на  
ВиК услугите от 1 януари 2020 г., спрямо 31 март 2017 г., е с над 51 %, независимо, че 
дружеството има 31 млн.лв. печалба в края на 2018 г. и 37 млн. лв. налични парични 
средства съгласно счетоводния баланс към 30.06.2019 г. 

В двете становища се отбелязва, че КЕВР провежда открито заседание, на което 
потребителите разполагат с информация за повишението на цените от Доклада, която не е 
окончателна, тъй като включва процента на инфлация до 31 октомври 2019 г., а в 
окончателното увеличение на цените ще бъде отразена и инфлацията за м. ноември 2019 г. 
Според г-жа Манолова за КЕВР е лесно да променя цените на ВиК услугите само с 
процента на инфлацията, които на този етап по никакъв начин не са обвързани с 
изпълнението на целевите показатели за качеството на ВиК услугите и обслужването на 
клиентите и по този начин се защитават интересите на монополистите, но не и на 
потребителите. Отбелязано е, че в края на третата година от регулаторния период 2017 г. - 
2021 г. освен увеличение на цените не са отчетени ползи за битовите потребители от 
провеждането на т.нар. „водна реформа“.  

Според посоченото в становищата, за пореден път в Доклада отсъства информация 
за какво са били използвани получените допълнителни приходи от увеличението на 
цените през последните 2 години във ВиК дружествата, както и информация за какво ще 
бъдат използвани през 2020 г. Специално по отношение на „Софийска вода“ АД са 
представени изчисления за получените чрез увеличението на цените с процента на 
инфлацията допълнителни спрямо утвърдените в бизнес плана приходи през 2018 г. и 
2019 г. – общо  11 164 хил. лв. с ДДС, както и тези, които ще получи дружеството през 
2020 г. – 13 622 хил. лв. с ДДС. Обръща се внимание, че КЕВР не посочва информация за 
какво ще бъдат използвани тези средства. 

Обръща се внимание, че изчисленията на социалната поносимост в Доклада не са 
подкрепени с данни за размера на средномесечния доход на домакинствата по области и 
това буди недоверие за тяхната точност и надеждност. Освен това, в становищата се 
твърди, че данните за средномесечните доходи по домакинства по области от НСИ, които 
КЕВР ползва за изчисленията на социалната поносимост на цените на ВиК услугите, не са 
надеждни, тъй като степента на грешката при някои от тях е над 15 %, като в Доклада не е 
предоставена информация  кои са тези  области. 

Г-жа Манолова обръща внимание, че в Доклада на КЕВР, на стр. 14, за 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе е изчислена цена за битовите потребители 

в размер на 2,618 лв./куб.м без ДДС, а на стр. 48 цената е 2,567 лв./куб.м. 

Г-жа Манолова изразява становище, че според изчисления на експертите на 

Гражданската платформа, които са направили сравнения между посочената в Доклада 

социална поносимост по области и определената с решения на КЕВР при утвърждаването 

на цените за 2018 г. и за 2019 г., социалната поносимост на цените на ВиК услугите за 

2020 г. е намаляла във всички области спрямо  2018 г., а в областите Добрич, Ямбол и 

Варна има намаление и спрямо 2019 г. Изведен е извод, че въпреки че средномесечните 

доходи на домакинствата намаляват, цените на ВиК услугите се повишават, като КЕВР не 

отчита изпълнението на показателите от бизнес плановете - приходи, разходи, 

реализирани инвестиции, както и годишните индивидуални целеви нива на показателите 

за качество на ВиК услугите 

В допълнение към гореизложеното, г-н Цветков отправя запитване на база на какъв 

размер на средномесечния доход за гр. София е изчислена социалната поносимост за  

2020 г. от 8,357 лв./куб.м., като определените нива за 2018 г. и  2019 г. са съответно 8,786 
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лв./куб.м.  и 7,083 лв./куб.м. В същото време отчетът на „Софийска вода“ АД за размера 

на възнагражденията за 2018 г. надвишава одобрения по бизнес план размер за 2021 г. 

Изведен е изводът, че дружеството вместо да прави инвестиции, само увеличава 

възнагражденията на служителите си. 

Г-жа Манолова и г-н Цветков отправят следните идентични въпроси към Комисията:   

1. Защо не е публикуван Годишният доклад на КЕВР за дейността и състоянието на 

В и К сектора в срока определен съгласно чл. 43, ал. 3 от НРКВКУ? 

2. Кога ще бъде публично отчетено пред гражданите изпълнението на показателите 

от бизнес плановете на В и К дружествата, вкл. и за качеството като част от реформата в 

сектора? 

3. Защо се предлага увеличение на цените на В и К услугите, без да е обвързано с 

качеството на водата и обслужването на клиентите, изпълнението на бизнес плановете от 

В и К операторите, намаляването на процентите на общите загуби и др.? 

4. Защо не са обявени средномесечните доходи на домакинствата по области, на 

база на които се изчислява социалната поносимост на цените на В и К услугите? 

5. Как е определена социалната поносимост на цените на В и К услугите, при 

положение, че самата КЕВР признава на стр. 4 от Доклада, че в 23 области данните не са 

публикувани или не са надеждни? 

6. Кога КЕВР ще представи публично информация за това как са използвани 

средствата от приходите, получени в резултат на увеличението на цените на В и К 

услугите с процента на инфлация и за какво ще се използват средствата от предложеното 

увеличение за 2020 г. по отделни В и К оператори? 

7. Колко лева ще са допълнителните приходи, които ще постъпят във всяко едно  

В и К дружество вследствие на увеличението на цените на В и К услугите от 1 януари 

2020 г. за сметка на битовите потребители? 

Г-жа Манолова отправя предложение, което се подкрепя и от г-н Цветков, КЕВР да 

отложи увеличението на цените на В и К услугите от 1 януари 2020 г., както и да се въведе 

мораториум върху повишаването на цените в областите, в които има воден режим към 

момента - Перник, Плевен, Ловеч, Габрово, както и за тези, за които в бъдеще ще се 

въведе такъв. Освен това е предложено КЕВР да внесе в Министерския съвет незабавно 

предложение за промяна на НРЦВКУ, като се предвиди изменението на цените на В и К 

услугите за четвъртата година от бизнес плановете да стане като се обвърже с 

изпълнението на показателите им от първата и втората година на регулаторния период 

2017 г. - 2021 г., а след приемането на предложеното изменение на НРЦВКУ от 

Министерския съвет КЕВР да предприеме действия за определянето на нови цени на  

В и К услугите по отделните дружества от сектора за 2020 г. 

3. Становище, с вх. № В-04-04-8 от 17.12.2019 г., на Омбудсман на Република 

България, в което се посочва, че на фона на общественото недоволство от качеството на 

предоставянето на ВиК услугите, предвиденото поредно увеличение на цените за 2020 г. е 

несправедливо. Отбелязва се, че жалбите до Омбудсмана са стотици и са от цялата страна, 

като всички са свързани с цената на водата и качеството на ВиК услугите. Изразено е 

несъгласие с предвиденото повече от три процентно увеличение спрямо 2019 г. за 

безводния регион на Перник и с определената най-висока цена на водата за региона на 

Шумен, където има дългогодишен проблем с качеството на водата. Посочено е и, че в 

Силистра и Добрич, откъдето има многобройни сигнали за чести аварии и негодна вода за 

питейни нужди, увеличението е съответно 4.27 % и 2,76%. Изразено  е мнение, че не се 

наблюдават реални ползи за гражданите от увеличението на цените на ВиК услугите, 

както и че увеличението на цените, при отсъствието на подобряване на качеството на 

предоставянето им, е в нарушение на принципите, от които следва да се ръководи 

Комисията съгласно ЗРВКУ, като осигуряване на условия за предоставяне на всеобщ 

достъп до В и К услугите, защита на интересите на потребителите, икономическа 
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обоснованост на цените на ВиК услугите, отчитане на нуждите на потребителите, които 

поради географски, теренни или други причини се намират в неравнопоставено 

положение. 

Отбелязва се, че въпреки отправената препоръка на Омбудсмана да се въведат ясни 

критерии за определянето на социалната поносимост на цената на ВиК услугите и въпреки 

изразената позиция на НСИ пред Омбудсмана през 2018 г., че КЕВР следва да ползва 

данни от изследването „Наблюдение на домакинските бюджети“, тъй като оценките по 

области са с голяма грешка, Комисията отново приема за меродавно изследването на 

„Статистика на доходите и условията на живот EU-SILC“,  

Обърнато е внимание, че от публикувания от КЕВР сравнителен анализ за ВиК 

сектора за 2017 г. е видно, че няма подобрение на показателите за качество на услугата, 

касаещи например загубите на вода - 61,24% общо за ВиК сектора, като за „ВиК“ ООД, гр. 

Перник загубите на вода за 2017 г. са 75,17% и съответно поставената от КЕВР оценка по 

този показател е „пълно неизпълнение“. Според Омбудсмана ситуацията във ВиК сектора 

е критична, а осигуряването на питейна вода с добро качество и в достатъчно количество 

следва да е безспорен приоритет, но дори и с увеличение на цената на водата се 

наблюдава дълго отлагане на извършването на инвестиции от страна на ВиК операторите.  

Във връзка с изразеното становище, Омбудсманът отправя препоръка в районите с 

нарушено водоподаване поради настъпване на събития от извънреден характер, които 

пречат на нормалната дейност на ВиК оператора, какъвто е случаят в Перник, да не се 

променя цената на водата, както и да се обмисли промяна в методиката, по която се 

определят цените на ВиК услугите, така че цената на услугата да съответства на 

качеството, с което се предлага в отделните региони. Подчертава се, че е необходимо да се 

осигури баланс между интересите на потребителите и на ВиК операторите, като цените на 

ВиК услугите са в съответствие с качеството на предоставяните услуги и адекватни на 

изпълнението на основните показатели за качество, определени от Комисията, а от друга 

страна – цените да са съобразени така че ВиК дружествата да могат да планират и 

реализират инвестиции. Обърнато е внимание, че към 16.12.2019 г. Комисията не е 

публикувала доклад за качеството на ВиК услугите и състоянието на отрасъла ВиК за 

2018 г. 

4. Становище с вх. № В-17-23-12 от 17.12.2019 г. на „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД, гр. Плевен, според което Докладът е коректен, обективен и в 

съответствие с приложимата нормативна уредба. Изразява се съгласие с изчислените в 

Доклада цени за услугите доставка на вода и отвеждане на отпадъчни води за област 

Плевен, но дружеството изразява несъгласие по отношение на изложената в Доклада 

разлика между прогнозните и действителните разходи за ПСОВ Белене, която участва в 

калкулирането на коефициента Qр за корекция на одобрената в бизнес плана цена за 

услугата пречистване на отпадъчните води. Изложените аргументи са, че тъй като ПСОВ 

Белене е предадена на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка, считано от  

01.07.2018 г., отчетените разходи са за 6 месеца, а са сравнени с годишен размер на 

прогнозираните разходи. В този смисъл е изразено становище, че прогнозният годишен 

размер би следвало да бъде преизчислен и приравнен на база срока на експлоатация на 

ПСОВ Белене.  

5. Становище с вх. № В-17-38-9 от 17.12.2019 г. на „Водоснабдяване Дунав“ 

ЕООД, гр. Разград, в което дружеството изразява позиция, че в Доклада е допусната 

техническа грешка при изчисляването на социалната поносимост на цената на ВиК 

услугите за област Разград, тъй като е пресметната със средномесечен доход, намален с 

15% на база статистически изследвания от НСИ, за които е посочено, че са относително 

представителни и ненадеждни, тъй като са обременени с големи стохастични грешки от 

15% и повече. Посочва се, че освен това тези изследвания са ненадеждни и поради начина 

на провеждането им – чрез интервюта и въпросници, а не на база официални документи, 
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при извадка от само 84 от общо 40 000 домакинства в област Разград. Освен това според 

дружеството, ако се използват данни за средномесечния доход на домакинство от ИС на 

Инфостат без намаление от 15%, социалната поносимост на услугите за област Разград би 

била 4,03 лв./куб.м., като тази стойност е по-достоверна и по-близка до изчислената в 

одобрения бизнес план на дружеството социална поносимост в размер на 3,837 лв. / куб.м. 

Отбелязва се, че използването на данни от НСИ води до намаление на цената на ВиК 

услуги за област Разград с 0,24 лв./куб.м. и съответно до 600 хил.лв. по-ниски приходи за 

дружеството, което ще задълбочи лошото му финансово състояние. В заключение е 

отправена молба за преразглеждане на социалната поносимост на цената на ВиК услугите 

в област Разград. 

6. Становище с вх. № В-17-44-55 от 17.12.2019 г. на „Софийска вода“ АД, в 

което се изразява съгласие с Доклада, но се отбелязва, че на стр. 3 от него е допусната 

техническа грешка по отношение на инфлацията за м. ноември 2018 г., като е посочено 

ниво от -0,100 вместо -0,110. 

7. Становище с вх. № В-17-30-13 от 16.12.2019 г. на „Водоснабдяване и 

канализация - Варна“ ООД, с което дружеството приема Доклада и заложените в  него 

цени на ВиК услугите за 2020 г. за „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД. 

8. Становище с вх. № В-17-38-9 от 16.12.2019 г. на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, с 

което дружеството информира, че няма възражения по Доклада. 

9. Становище с вх. № В-17-33-14 от 17.12.2019 г. на „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Враца, в което се изразява становище против служебното 

изменение на цената на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана за услугата 

„доставяне вода на друг ВиК оператор – ВС Враца“. Дружеството посочва, че Докладът, 

по който е проведено открито заседание, предпоставя наличие на одобрена преразгледана 

цена за 2020 г., което не е вярно, доколкото цената не е одобрена, а процедурата не е 

приключила. В становището са посочени аргументи, аналогични на вече представени по 

процедурата за преразглеждане на одобрената цена на „Водоснабдяване и канализация“ 

ООД, гр. Монтана. 

10. Извън определения срок до 17 ч. на 17.12.2019 г. е постъпило с  

вх. № В-11С-00-59 от 19.12.2019 г. становище от г-н Стоян Грозданов, г-н Венцислав 

Митовски, адв. Захари Генов и адв. Стефан Сталев, с което се отправя искане към 

КЕВР да не се увеличават цените на ВиК услугите за 2020 г., а да се преразгледа 

решението за одобряване на бизнес плана на „Софийска вода“ АД. В становището са 

изброени факти и обстоятелства, включително клаузи на договора за концесия, справки 

от одитирани счетоводни отчети, информация от одобрения бизнес план и клаузи от 

одобрените общи условия на дружеството. В становището също така са направени 

искания към Столична община, Президента на Република България относно концесията и 

дейността на „Софийска вода“ АД. 

 

Становище на Комисията по направените устни изказвания в рамките на 

проведеното открито заседание и постъпилите писмени становища: 

1. По отношение на исканията КЕВР да преустанови процедурата за 

изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2020 г. на ВиК операторите, както и 

да не утвърждава цени на ВиК услуги за 2020 г., може да се посочи следното: 

При утвърждаването на цените на ВиК услугите КЕВР стриктно спазва 

разпоредбите на ЗРВКУ и НРЦВКУ, както и издадените въз основа на тях указания.  

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

„горна граница на цени“ Комисията едновременно утвърждава цени на В и К оператора 

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

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

намален с коефициент Х. Съгласно чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията приема решение 
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по бизнес плана и заявлението по чл. 19 след провеждане на открито заседание и 

обществено обсъждане, а съгласно чл. 29, ал. 1 от НРЦВКУ, при прилагане на методите 

на ценово регулиране „горна граница на цени“ и „горна граница на приходи“ одобрените 

цени за всяка година от бизнес плана се изменят служебно от Комисията в 

съответствие с чл. 6, т. 2 и 3 във връзка с чл. 4. Във връзка с посочените нормативни 

изисквания, Комисията с едно решение одобрява бизнес плана на съответния ВиК 

оператор, утвърждава цените на ВиК услуги за първия ценови период и одобрява цените 

на ВиК услуги от бизнес плана за следващите ценови периоди, които след това изменя 

служебно с инфлационен индекс, намален с коефициент Х. 

При изпълнение на нормативните изисквания, КЕВР е одобрила бизнес плановете 

на дружествата. Със същите решения са утвърдени и одобрени цени на ВиК услуги на 

дружествата за регулаторния период 2017-2021 г. Одобрените с решения на КЕВР цени на 

дружествата за 2019 г. са изменени и утвърдени с Решение № Ц-20 от 28.12.2018 г. 

Настоящата процедура е за изменение на одобрените цени на ВиК услуги на дружествата 

за 2020 г. 

КЕВР не разполага с нормативни правомощия да измени вече одобрените 

цени на ВиК услуги по друг ред, освен посочения в глава четвърта, раздел ІІ от 

НРЦВКУ. Комисията може да преразгледа ценообразуващите елементи, с които са 

образувани цените на ВиК услугите, единствено при стартиране на процедура по реда на 

глава четвърта, раздел III от НРЦВКУ, а именно процедура за преразглеждане на 

одобрените цени на ВиК услуги при възникване на непредвидено или непредотвратимо 

събитие от извънреден характер, което съществено променя приходите и икономически 

обоснованите разходи на ВиК операторите, каквито обстоятелства към момента не са 

известни.  

Неоснователни са исканията КЕВР да не изменя одобрените цени на ВиК 

услуги за 2020 г. на ВиК операторите, имащи одобрени бизнес планове, т.к. от една 

страна Комисията ще наруши нормативните изисквания, а от друга страна по този начин 

ВиК операторите няма да могат да изпълнят параметрите на одобрените си бизнес 

планове. 

В разпоредбите на чл. 29 от НРЦВКУ, изискващи Комисията да изменя служебно 

одобрените цени на ВиК услуги, които да влизат в сила от 1 януари на ценовия период, за 

който се отнасят, не са предвидени възможности за КЕВР да не изпълни това си 

нормативно задължение, включително и при наличие на обявени режими на водоползване.   

 

2. По отношение на исканията за намаление на утвърдените и/или одобрени 

цени на ВиК услуги в случаите, в които се констатират отклонения от изискванията 

за качество на питейната вода, и в случаите на неизпълнение на одобрените 

инвестиции от страна на ВиК операторите, следва да се има предвид, че при прилагане 

на метода на ценово регулиране „горна граница на цени“, в разпоредбите на чл. 6, т. 2 и 

чл. 4 от НРЦВКУ е предвиден механизъм за коригиране на одобрените цени на ВиК 

услуги през регулаторния период в случай, че ВиК операторите не изпълнят планираните 

инвестиции и не постигнат целевите нива на единните показатели за ефективност, чрез 

прилагането на коефициенти Qи и Y при годишните изменения на цените.  

Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, коефициент Y е коефициент, отразяващ 

изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за 

ефективност, определени по реда на чл. 4, ал. 2, т. 1, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 

4; а коефициент Qи е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и 

действителните инвестиции, извършени за изпълнение на индивидуалните годишни 

целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите, който се прилага по реда на  

чл. 4, ал. 4. Съгласно чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ, изменението с коефициент Y и коефициент 

Qи се извършва:  
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1. след третата година на регулаторния период, като в този случай намалението 

или увеличението на необходимите приходи действа за съответния пети ценови период;  

2. след края на регулаторния период, като в този случай намалението или 

увеличението на необходимите приходи действа през втория ценови период от 

следващия регулаторен период. 

Отчитайки нормите на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ, коефициенти Qи и Y за 2020 г. 

са равни на нула, респективно КЕВР няма правомощия да наложи финансови 

корекции на дружествата през 2020 г. в случай на неизпълнение на предвидените 

инвестиции и/или непостигане на показателите за качество. 

В допълнение следва да се посочи, че съгласно чл. 9, ал 1 от ЗРВКУ, Комисията 

измерва и оценява качеството на предоставяните Ви услуги чрез показатели за качество, а 

един от основните показатели за качество на ВиК услугите, посочени в чл. 9, ал. 2 от 

ЗРВКУ, е качество на питейната вода. Чрез поставянето на индивидуални прогнозни цели 

за нивата на показателите за качество на ВиК услугите КЕВР изисква от ВиК операторите 

да планират нужните мерки в своите бизнес планове (включително в инвестиционната и 

ремонтната програма), за да подобряват качеството на услугата. Същевременно контролът 

върху качеството на питейните води се осъществява по реда на чл. 135 от Закона за водите 

(ЗВ), който определя компетентните органи, които извършват действия и/или приемат 

нормативни актове за поддържане на количеството и необходимото качество на водите. 

Предвид гореизложеното, преценката за изпълнение на показателя за качество на 

питейната вода, се извършва от КЕВР, въз основа на актовете, издадени от съответните 

компетентни органи, в кръга на техните правомощия. 

Съгласно чл. 14, ал. 4 от ЗРВКУ, прилаганите от ВиК операторите цени не могат 

да бъдат по-високи от утвърдените от Комисията, което означава, че ВиК операторите 

могат да прилагат по-ниски цени от утвърдените от Комисията, като спазят изискванията 

на чл. 20 от ЗРВКУ да публикуват прилаганите от тях цени в един централен и в един 

местен всекидневник и на Интернет страницата си. ВиК операторите, в качеството си на 

търговски дружества, могат да вземат самостоятелно управленско решение за намаляване 

на цената под утвърдената от КЕВР в конкретни случаи и съобразно правилата за 

управление и разрешение на собствениците на капитала, които при своята преценка 

следва да имат предвид задължението си за изпълнение на поставените цели в одобрените 

бизнес планове. 

 

3. По отношение становището на Омбудсмана, че не се наблюдават реални 

ползи за гражданите от увеличението на цените на ВиК услугите, както и че 

увеличението на цените при отсъствието на подобряване качеството на 

предоставянето им, е в нарушение на принципите, от които следва да се ръководи 

КЕВР съгласно ЗРВКУ като осигуряване на условия за предоставяне на всеобщ 

достъп до В и К услугите, защита на интересите на потребителите, икономическа 

обоснованост на цените на ВиК услугите, отчитане на нуждите на потребителите, 

които поради географски, теренни или други причини се намират в 

неравнопоставено положение, може да се посочи следното: 

С Постановление на Министерския съвет № 8 от 18.01.2016 г. са приети НРЦВКУ и 

НРКВКУ (обн. ДВ бр. 6 от 22.01.2016 г.), които се прилагат за регулаторния период, 

започващ от 01.01.2017 г., както и за следващи регулаторни периоди. По проектите на 

наредбите са проведени обществено обсъждане и междуведомствено съгласуване, преди 

да бъдат внесени на заседание на Министерския съвет за приемане. В приетите от 

Министерския съвет наредби, по които КЕВР осъществява регулирането на цените и 

качеството на ВиК услугите са отразени всички принципи заложени в ЗРВКУ. 

Бизнес планове на ВиК операторите са одобрени от КЕВР при стриктно спазване на 

изискванията на ЗРВКУ, НРЦВКУ и НРКВКУ, като са отчетени всички принципи от 
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които следва да се ръководи Комисията при регулиране на цените и качеството на ВиК 

услугите. 

При годишните изменения на цените Комисията прилага предварително 

регламентирана процедура и правила, като редица от направените искания излизат извън 

правомощията на КЕВР по тази процедура и правила. Същевременно дискутираните 

проблеми в управлението и цялостната държавна политика в отрасъл Водоснабдяване и 

канализация изискват преценка относно необходимостта от промяна в законодателството, 

като КЕВР не разполага със законодателна инициатива.  

При осъществяване на регулаторните и контролните си правомощия съгласно 

ЗРВКУ, КЕВР своевременно е уведомявала съответните компетентни държавни органи за 

необходимостта от предприемане на действия от тяхната компетентност. 

 

4. Предложенията за изменение на нормативни актове, за преразглеждане на 

одобрените бизнес планове на ВиК операторите, на концесионен договор между 

Столична община и „Софийска вода“ АД, за публикуването на доклада за 

качеството на ВиК услугите и състоянието на отрасъла ВиК за 2018 г., както и 

коментарите относно разпределение на изразходваните количества вода в сгради 

етажна собственост, са извън предмета на настоящото административно 

производство. 

Възможностите за преразглеждане на одобрените цени на ВиК услуги и/или 

актуализация на одобрените бизнес планове са регламентирани в чл. 19 от ЗРВКУ и глава 

четвърта, раздел III от НРЦВКУ и същите изискват кумулативно наличие на следните 

предпоставки – да е настъпило непредвидено или непредотвратимо събитие или събития 

от извънреден характер и събитията в тяхната съвкупност водят до изменение на 

приходите или икономически обоснованите разходи на В и К оператора с повече от 2 на 

сто (за преразглеждане на одобрените цени) или 10 на сто (за актуализация на одобрения 

бизнес план). 

По отношение на направените изказвания, че към 16.12.2019 г. Комисията не е 

публикувала доклад за качеството на ВиК услугите и състоянието на отрасъла ВиК за 

2018 г., може да се посочи, че изготвянето на годишния доклад за ВиК сектора е свързано 

с приключването на плановите проверки на ВиК операторите в одобрената програма за 

текущата 2019 г. Същият е подготвен от администрацията на Комисията и е внесен за 

разглеждане на закрито заседание на КЕВР с доклад вх. № В-Дк-289 от 18.12.2019 г., като 

след приемането му ще бъде публикуван на интернет страницата на КЕВР. 

 

5. По отношение на становищата за определяне на социалната поносимост на 

цените на ВиК услугите, включително изразени съмнения за достоверността на 

ползваните от КЕВР данни за средномесечни парични доходи, както и източниците 

на информация може да се посочи следното: 

Съгласно чл. 7, т. 1 от ЗРВКУ, при осъществяване на дейността си Комисията се 

ръководи от принципа за осигуряване на условия за предоставяне на всеобщ достъп и 

социална поносимост на В и К услугите, а съгласно чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗРВКУ, при 

изпълнение на правомощията си за регулиране на цените на В и К услугите Комисията се 

ръководи от принципите по чл. 7 и от социалната поносимост на цената на ВиК 

услугите. Съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗРВКУ, „Социална 

поносимост на цената на В и К услугите“ е налице в случаите, когато тяхната 

стойност, определена на база минимално месечно потребление на вода за питейно-

битови нужди от 2,8 куб. м на едно лице, не надхвърля 2,5 на сто от средния месечен 

доход на домакинство в съответния регион. 

КЕВР е изпълнила посочените нормативни изисквания, като е извършила анализи 

на социалната поносимост на цените на ВиК услугите на всички ВиК оператори за битови 
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и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители. Анализът е извършен 

въз основа на информация за разполагаем средномесечен паричен доход на лице от 

домакинството по области за 2018 г. от изследване „Статистика на доходите и условията 

на живот EU-SILC“, предоставена от НСИ с писмо с вх. № Ф-04-24-8 от 07.08.2019 г. В 

писмото НСИ посочва изрично, че предоставените данни за доходи са за служебно 

ползване от КЕВР и Комисията не следва да ги публикува.  

По отношение на коментарите за предприемане на мерки с цел защита интересите 

на социално слабите потребители на ВиК услуги следва да се има предвид, че съгласно §1, 

ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗРВКУ, лицата по чл. 2, ал. 3 от Закона за 

социалното подпомагане имат право на помощ в размер, съответстващ на месечния 

минимум вода, определен по ал. 1, т. 4.  

Комисията е изготвила и е приела с решение  по т. 3 от Протокол № 177 от 

01.09.2016 г. Анализ на проблеми, свързани с критериите по прилагане на принципа на 

социална поносимост на ВиК услугите, който е публикуван на интернет страницата ѝ 

(www.dker.bg), в раздел ВиК/Информационна система, и е изпратен с писмо с изх.№ В-02-

00-12 от 07.09.2016 г. до съответните институции в законодателната и изпълнителната 

власт за предприемане на действия.  

 

6. По отношение на направените възражения относно приложената от КЕВР 

норма на възвръщаемост на собствения капитал на „Софийска вода“ АД в размер на 

17% в Решение № БП-Ц-1 от 29.03.2017 г., може да се посочи следното: 

В процедурата за годишни изменения на цени по метода „горна граница на цени“ 

не се преразглежда нормата на възвръщаемост на капитала, тъй като същата се определя 

за целия регулаторен период с решението за одобряване на бизнес план и утвърждаване и 

одобряване на цени, което в случая е направено с Решение № БП-Ц-1 от 29.03.2017 г. на 

КЕВР, в което са изложени съображенията на КЕВР по този ценообразуващ елемент. 

Направените изказвания и становища по отношение на одобрения бизнес план на 

„Софийска вода“ АД са извън предмета на настоящата административна процедура. 

 

7. Становището на г-жа Мая Манолова, че в Доклада, на стр. 14, за 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Русе е изчислена цена за битовите 

потребители в размер на 2,618 лв./куб.м без ДДС, а на стр. 48 цената е 2,567 лв./куб.м. 

се приема, като е извършена корекция. 

 

8. По отношение на становището на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

Плевен, че прогнозният годишен размер на разходите, участващи в калкулирането на 

коефициента Qр2020 за корекция на одобрената в бизнес плана цена за услугата 

пречистване на отпадъчните води, следва да бъде преизчислен и приравнен на база 

срока на експлоатация на ПСОВ Белене при сравнението му с отчетните данни може 

да се посочи, че в модела на ценообразуване за 2018 г. е планиран пълен размер на 

разходи и количества за целогодишна работа на ПСОВ Белене. Дружеството не е 

предвидило през 2018 г. съоръжението да работи само половин година. Респективно при 

формиране на цените за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води са 

калкулирани съответно 24 хил.лв. и 436 хил.лв. повече от действително извършените през 

2018 г. В тази връзка възражението се приема за неоснователно. 
 

9. По отношение на становището на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД,  

гр. Разград за преразглеждане на изчислената социална поносимост на цената на 

ВиК услугите в област Разград  по данни на ИС на Инфостат може да се посочи, че 

при извършването на анализ на социалната поносимост на цените на дружеството, КЕВР е 

използвала информация за разполагаем средномесечен паричен доход на лице от 
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домакинството по области за 2018 г. от изследване „Статистика на доходите и условията 

на живот EU-SILC“, предоставена от НСИ с писмо с вх. № Ф-04-24-8 от 07.08.2019 г.  

В писмото НСИ посочва изрично, че предоставените данни за доходи са за 

служебно ползване от КЕВР и Комисията не следва да ги публикува. 

Комисията не е извършила корекция на предоставените от НСИ данни за 

средномесечен паричен доход на лице от домакинството от изследване „Статистика на 

доходите и условията на живот EU-SILC“ за 2018 г. за област Разград. Въз основа на 

горното, становището не се приема. 
 

10. По отношение на становището на „Софийска вода“ АД за допусната 

техническа грешка в Доклада по отношение на размера на инфлацията за м. ноември 

2018 г., е извършена проверка на интернет страницата на НСИ, от която е установено, че 

към м. декември 2018 г., публикуваната от НСИ инфлация за м. ноември 2018 г. във файл 

CPI_1.2.xls е в размер на минус 0,100. Към настоящия момент е видно, че в актуалния 

файл CPI_1.2.xls, публикуван на интернет страницата на НСИ, е извършена промяна в 

месечната инфлация за м. ноември 2018 г., и нейният размер е минус 0,110.  

В тази връзка становището на „Софийска вода“ АД за отразяване на актуална 

информация за месечна инфлация при изменението на одобрените цени на ВиК 

услуги за 2020 г. се приема, като данните са преизчислени въз основа на актуалните 

към момента данни от НСИ за месечна инфлация във файл CPI_1.2.xls от м. април 

2017 г. до м. ноември 2019 г.  

Преизчислението е отразено по отношение на всички ВиК оператори. 

 

11. По отношение на становището на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, 

гр. Враца може да се посочи следното: 

В Доклада изрично е посочено, че „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. 

Монтана е подало заявление вх. № В-17-28-11 от 22.10.2019 г. за преразглеждане на 

одобрена цена на водоснабдителна услуга за „доставяне на вода на друг ВиК оператор – 

ВС Враца“. Анализът на подаденото заявление се съдържа в проекта на решение, който 

е приет от Комисията с решение по Протокол № 205 от 27.11.2019 г., т. 1. 

На 05.12.2019 г. са проведени открито заседание и обществено обсъждане по 

проекта на решение за преразглеждане на одобрената цена на „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Монтана за услугата „доставяне на вода на друг ВиК оператор – 

ВС Враца“ за 2020 г. След приемане на решение от КЕВР по заявление с вх. № В-17-28-11 

от 22.10.2019 г., подадено от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, за 

преразглеждане на одобрена цена на водоснабдителна услуга за „доставяне на вода на 

друг ВиК оператор – ВС Враца“ за 2020 г., данните от това решение ще бъдат 

използвани при изчисленията в окончателното решение по настоящото 

административно производство, с което ще бъдат изменени одобрените цени на ВиК 

услуги за 2020 г. 

В Доклада е представено изменението на одобрената цена на „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Монтана за водоснабдителна услуга за „доставяне на вода на друг 

ВиК оператор – ВС Враца“ за 2020 г. в два варианта – съгласно данните от Решение  

№ БП-Ц-14 от 09.08.2017 г. и съгласно проекта на решение по заявление вх. № В-17-28-11 

от 22.10.2019 г. 

В тази връзка, към момента на провеждането на 17.12.2019 г. на откритото 

заседание по настоящата административна процедура, КЕВР не е предпоставила нито е 

предопределила резултатите от стартираната по заявление вх. № В-17-28-11 от 22.10.2019 

г. на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана процедура за преразглеждане на 

одобрена цена на водоснабдителна услуга за „доставяне на вода на друг ВиК оператор – 

ВС Враца“. 
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Комисията се е произнесла по посоченото заявление на „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Монтана с Решение № Ц-35 от 20.12.2019 г., като по т. 1 от същото 

е установила наличие на условия, по смисъла на чл. 32, ал. 1 от НРЦВКУ, за 

преразглеждане на цената за услугата „доставяне на вода на друг ВиК оператор – ВС 

Враца“, одобрена за 2020 г. с Решение № БП-Ц-14 от 09.08.2017 г. на КЕВР; по т. 2 е 

допуснала изменение на цената за услугата „доставяне на вода на друг ВиК оператор – ВС 

Враца“, одобрена за 2020 г. с Решение № БП-Ц-14 от 09.08.2017 г. на КЕВР, а по т. 3 е 

посочено, че изменението на цената, допуснато по горните точки, ще се извърши със 

следващото решение на Комисията по чл. 29 от НРЦВКУ, а именно с настоящото 

решение.  

Съгласно чл. 33, ал. 4 от НРЦВКУ, изменението на цените, допуснато по реда на 

ал. 1 се извършва с решението на Комисията по чл. 29.  Резултатите от Решение № Ц-35 от 

20.12.2019 г. са отразени в т. 11 от настоящето решение. 

 

След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното 

производство данни и доказателства, както и на постъпилите становища и 

възражения, Комисията приема за установено следното: 

 

Съгласно актуална към 19.12.2019 г. информация от интернет страницата на НСИ 

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) – месечна инфлация през 2017 – 2019 г. 

(динамичен ред CPI_1.2.xls) е както следва: 
ИПЦ, 

% 
Януари Февруари Март Април Май Юни Юли Август Септември Октомври Ноември Декември 

2017 г.       0,650 -0,260 -0,512 0,337 0,087 0,178 0,640 0,431 0,384 

2018 г. 0,257 0,315 -0,299 0,448 0,287 0,051 0,667 0,083 0,251 0,728 -0,110 -0,035 

2019 г. 0,610 0,495 0,071 0,527 0,124 -0,611 0,770 0,068 -0,342 0,801 0,517   

 

Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, Х е коефициент, който се изчислява по следната 

формула: Х = Е + Qр + Qи + Y, 

Съгласно т. 9.1. от Указания НРЦВКУ, коефициентът „E“ се определя от 

Комисията по реда на чл. 27, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 2, т. 6  от НРЦВКУ. 

Стойностите на коефициента „Е“ се обсъждат по реда на член 25, ал. 1 от НРЦВКУ.  С 

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

коефициент за подобряване на ефективността Е и е определила индикативни коефициенти 

Е на ВиК операторите.  

Съгласно т. 9.2 от Указания НРЦВКУ, коефициентът „Qр“ се изчислява за всяка 

година от регулаторния период за всеки ВиК оператор като отношение на разликата 

между прогнозните (одобрените) и действителните (отчетните) допълнителни разходи към 

прогнозните (одобрените) разходи. С коефициента „Qр“ се коригира в положителна или 

отрицателна посока одобрената цена, която подлежи на корекция във формулата по т. 8. 

В решенията по чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ, с които КЕВР е одобрила бизнес планове, 

утвърдила и одобрила цени на ВиК услугите за съответните ВиК оператори през 

регулаторен период 2017-2021 г., на основание  чл. 26, ал. 2, т. 6  от НРЦВКУ, Комисията 

е определила стойността на коефициента за подобряване на ефективността Е за всяка 

година от бизнес плана и разходите, за които се прилага коефициентът „Qр“. 

В съответствие с чл. 29, ал. 4 от НРЦВКУ, дружествата, с одобрени от КЕВР бизнес 

планове през 2017-2018 г., са представили в Комисията през 2019 г. отчетни доклади за 

тяхното изпълнение, включително информация за отчетените разходи за нови обекти или 

дейности, за чиято експлоатация в бизнес плана са включени разходи в коефициент Qр. 

През 2019 г. Комисията е извършила проверки на дружествата, които са включили в  

бизнес плана си разходи в коефициент Qр, като обхватът на проверките включва: 
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документи, удостоверяващи предаването на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка 

на публични активи – ВиК съоръжения и въвеждането им в експлоатация; проверка в 

задбалансовия регистър на дружеството за счетоводното отчитане на съответния 

дълготраен публичен актив; счетоводни справки за отчетените разходи, включително 

документална обоснованост (счетоводни документи) за оперативните разходи, 

произтичащи в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи (разходи, включени в коефициент Qр). 

В резултат от извършените проверки е потвърден или коригиран размерът на 

отчетените разходи от отчетните доклади, представени от ВиК операторите, който е 

съпоставен с одобрения в бизнес плановете размер на разходите, включени в коефициент 

Qр за конкретни нови обекти или дейности, и действително извършените разходи за 

съответните нови обекти или дейности.  

 

Съгласно чл. 4, ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията изменя с коефициент Y и 

коефициент Qи необходимите приходи на В и К оператора при прилагане на методите по 

чл. 6, т. 2 и 3 и в случаите, предвидени в НРКВКУ, в зависимост от изпълнението на 

годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите. Съгласно ал. 4, т. 1 

от същата разпоредба, изменението по ал. 1 се извършва след третата година на 

регулаторния период, като в този случай намалението или увеличението на необходимите 

приходи действа за съответния пети ценови период. В тази връзка коефициент Y и 

коефициент Qи за 2020 г. се приемат равни на нула. 

 

Информация за разполагаем средномесечен паричен доход на лице от 

домакинството по области за 2018 г. от изследване „Статистика на доходите и условията 

на живот EU-SILC“ е предоставена от НСИ с писмо с вх. № Ф-04-24-8 от 07.08.2019 г. В 

писмото НСИ посочва изрично, че предоставените данни за доходи са за служебно 

ползване от КЕВР и Комисията не следва да ги публикува. Данните, които са 

предоставени от изследване „Статистика на доходите и условията на живот EU-SILC“, 

съдържат грешка над 15% за 11 области (респективно не се публикуват), имат грешка 

между 10-15% за 13 области (респективно са ненадеждни) и грешка под 10% само за 4 

области. 

В писмото не са посочени данни за грешките от изследване „Наблюдение на 

домакинските бюджети“. Проверка от страна на КЕВР чрез генериране на справка през 

информационната система ИНФОСТАТ за паричния доход по източници на доходи (общо 

за страната, статистически райони и области) за 2018 г. показва, че за 9 области не са 

публикувани данни (тоест има грешка над 15%), а за 17 области данните са представени 

като относително представителни (грешките са между 10-15%), и само за 2 области са 

посочени данни с грешка под 10%. 

Във връзка с одобряването на бизнес плановете на ВиК дружествата и за 

регулаторния период 2017-2021 г., както и при годишните изменения - за 2018 г. и за 2019 

г., на одобрените цени на ВиК услуги по време на този регулаторен период, КЕВР е 

използвала данни за разполагаем средномесечен паричен доход на лице от домакинството 

по области от изследване „Статистика на доходите и условията на живот EU-SILC“. 

Данните от това изследване се използват и при извършването на анализи за оценка на 

проекти по ОП „Околна среда 2014-2020“. 

 

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

услуги за 2020 г., както следва: 
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1. „Софийска вода“ АД 

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

развитие на дейността на „Софийска вода“ АД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., 

утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 01.04.2017 г., и е одобрила цени на 

ВиК услуги за 2018-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. април 2017 г. – м. ноември 2019 г., като общият ИПЦ е в размер на 7,609 % 

по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-1 от 29.03.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2020 г. както следва: E2020 = 0,028% 

 

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи и реално отчетените от дружеството е представена в таблицата 

по-долу: 
Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 

одобрени 
отчетени 2018 г. 2018 г. 

Влагоабсорбираща система във филтърен корпус на ПСПВ Бистрица 4,1 0 4,1 

ПС Владая 35,9 0 35,9 

ТОВ Панчарево 6,6 8,8 -2,2 

ОБЩО за услугата доставяне на вода 46,6 8,8 37,8 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  
(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 
одобрени 

Разлика 

одобрени 

отчетени 2018 г. 2018 г. 

ЛПСОВ Войняговци 43 11 32 

 

Коефициентът Qр2020, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

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

поддръжка на нови активи,  за 2020 г. е както следва:  

„Софийска вода” АД 

Одобрени 

допълнителни 
разходи  

2018 г. 

Отчетени 

допълнителни 
разходи  

2018 г. 

Разлика 

одобрени 
спрямо 

отчетени 

допълнителни 
разходи  

2018 г. 

Одобрени 
признати 

годишни 

разходи 
2020 г. 

Qр 

Доставяне вода на потребителите 46,6 8,8 37,8 56 102 0,067% 

Отвеждане на отпадъчни води 0 0 0 10 142 0,000% 

Пречистване на отпадъчни води 43 11 32 16 487 0,194% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2019) и коефициент X2020: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2020 г. 

Инфлация 

април 

2017- 
ноември 

2019 

Х2020= Е2020 + Qр2020 + Qи2020 + Y2020 

Х2020 И - X 

Ц2020 = ЦБП 

2020*                               

(1+ И2017 -2019 -

X2020) 

Е2020 Qр2020 Qи2020 Y2020 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2020 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,359 7,609% 0,028% 0,067% 0 0 0,095% 7,513% 1,461 
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Отвеждане на отпадъчни води 0,460 7,609% 0,028% 0 0 0 0,028% 7,581% 0,495 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 
потребители 

0,325 7,609% 0,028% 0,194% 0 0 0,222% 7,386% 0,349 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,371 7,609% 0,028% 0,194% 0 0 0,222% 7,386% 0,398 

степен на замърсяване 2 0,650 7,609% 0,028% 0,194% 0 0 0,222% 7,386% 0,698 

степен на замърсяване 3 0,813 7,609% 0,028% 0,194% 0 0 0,222% 7,386% 0,873 

ВС "Бели Искър" 0,103 7,609% 0,028% 0 0 0 0,028% 7,581% 0,111 

ВС "Божурище" 0,427 7,609% 0,028% 0 0 0 0,028% 7,581% 0,459 

ВС "Вода с непитейни качества" 0,687 7,609% 0,028% 0 0 0 0,028% 7,581% 0,739 

 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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

след изменение 2020 г.           

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

2,766 

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

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област София - град за 2018 г.  
8,357 

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

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

 

 

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

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

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

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 

01.05.2017 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. май 2017 г. – м. ноември 2019 г., като общият ИПЦ е в размер на 6,958 % по 

данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-2 от 26.04.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2020 г. както следва: E2020 = 0,004% 

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи и реално отчетените от дружеството е представена в таблицата 

по-долу: 
Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени Разлика 
одобрени 

отчетени 2018 г. 2018 г. 

Язовир Пловдивци 124 50 74 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 
одобрени 

отчетени 2018 г. 2018 г. 

4 бр. ПСОВ район Девин 60 0 60 

ПСОВ - третично стъпало 1 0 1 

ОБЩО за услугата пречистване 61 0 61 
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Коефициентът Qр2020, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

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

поддръжка на нови активи за 2020 г., е както следва: 

 

„Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД, гр. Смолян 

Одобрени 
допълнителни 

разходи 2018 

г. 

Отчетени 
допълнителни 

разходи 2018 

г. 

Разлика 
одобрени 

спрямо 

отчетени 
допълнителни 

разходи 2018 

г. 

Одобрени 

признати 

годишни 
разходи 

2020 г. 

Qр 

Доставяне вода на потребителите 124 50 74 5 229 1,415% 

Отвеждане на отпадъчни води 0 0 0 417 0,000% 

Пречистване на отпадъчни води 61 0 61 979 6,231% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2019) и коефициент X2020:  

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2020 г. 

Инфлация 

май 2017- 

ноември 
2019 г. 

Х2020= Е2020 + Qр2020 + Qи2020 + Y2020 

Х2020 И - X 

Ц2020 = ЦБП 

2020*                               

(1+ И2017 -2019 -

X2020) 

Е2020 Qр2020 Qи2020 Y2020 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2020 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,318 6,958% 0,004% 1,415% 0 0 1,419% 5,539% 1,391 

Отвеждане на отпадъчни води 0,262 6,958% 0,004% 0,000% 0 0 0,004% 6,954% 0,280 

Пречистване на отпадъчни води                 

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,519 6,958% 0,004% 6,231% 0 0 6,235% 0,724% 0,523 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                

степен на замърсяване 1 0,727 6,958% 0,004% 6,231% 0 0 6,235% 0,724% 0,732 

степен на замърсяване 2 1,039 6,958% 0,004% 6,231% 0 0 6,235% 0,724% 1,047 

степен на замърсяване 3 1,298 6,958% 0,004% 6,231% 0 0 6,235% 0,724% 1,307 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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

след изменение 2020г.           

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

2,633 

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

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 
лице от домакинство за област Смолян за 2018 г.  

3,848 

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

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

 

3. „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД  

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

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

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 

01.05.2017 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. май 2017 г.– м. ноември 2019 г., като общият ИПЦ е в размер на 6,958 % по 

данни на НСИ. 
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С Решение № БП-Ц-3 от 28.04.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2020 = 0,194%. 

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи и реално отчетените от дружеството е представена в таблицата 

по-долу: 

 

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите 

Бъдещи нови активи/дейности  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 

одобрени 

отчетени 2018 г. 2018 г. 

въоръжена и противопожарна охрана 418 450 -32 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи/дейности 
(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 

одобрени 

отчетени 2018 г. 2018 г. 

въоръжена и противопожарна охрана 60 59 1 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи/дейности 
(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 
одобрени 

Разлика 

одобрени 

отчетени 2018 г. 2018 г. 

въоръжена и противопожарна охрана 120 119 1 

 

Коефициентът Qр2020, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

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

поддръжка на нови активи за 2020 г., е както следва: 

„Водоснабдяване и канализация - 
Варна” ООД 

Одобрени 

допълнителни 
разходи 2018 

г. 

Отчетени 

допълнителни 
разходи 2018 

г. 

Разлика 

одобрени 
спрямо 

отчетени 

допълнителни 
разходи 2018 

г. 

Одобрени 
признати 

годишни 

разходи 
2020 г. 

Qр 

Доставяне вода на потребителите 418 450 -32 36 429 -0,088% 

Отвеждане на отпадъчни води 60 59 1 5 832 0,017% 

Пречистване на отпадъчни води 120 119 1 9 537 0,010% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2019) и коефициент X2020: 

 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2020 г. 

Инфлация 

май 2017- 

ноември 
2019 г. 

Х2020= Е2020 + Qр2020 + Qи2020 + 

Y2020 

Х2020 И - X 

Ц2020 = 

ЦБП 2020*                               

(1+ И2017 -2019 -

X2020) 

Е2020 Qр2020 Qи2020 Y2020 

Цени за 

утвърждава

не след 

изменение 

2020 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,705 6,958% 0,194% -0,088% 0 0 0,106% 6,852% 1,822 

Отвеждане на отпадъчни води 0,352 6,958% 0,194% 0,017% 0 0 0,211% 6,747% 0,376 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,449 6,958% 0,194% 0,010% 0 0 0,204% 6,754% 0,479 
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Промишлени и други стопански 
потребители 

                  

степен на замърсяване 1 0,642 6,958% 0,194% 0,010% 0 0 0,204% 6,754% 0,685 

степен на замърсяване 2 0,763 6,958% 0,194% 0,010% 0 0 0,204% 6,754% 0,815 

степен на замърсяване 3 0,920 6,958% 0,194% 0,010% 0 0 0,204% 6,754% 0,982 

Доставяне вода на друг ВиК 

оператор 
0,813 6,958% 0,194% 0,00 0 0 0,194% 6,764% 0,868 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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

след изменение 2020 г.           

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

ДДС 
3,212 

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

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 
лице от домакинство за област Варна за 2018 г.  

4,723 

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

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

 

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

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

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

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 

01.07.2017 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. юли 2017 г. – м. ноември 2019 г., като общият ИПЦ е в размер на 7,731 % 

по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-6 от 09.06.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2020 г. както следва: E2020 = 0,139% 

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи и реално отчетените от дружеството е представена в таблицата 

по-долу: 

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 
одобрени 

Разлика 

одобрени 
отчетени 2018 г. 2018 г. 

Изготвяне  и  доставка  на  месечни  фактури 663 0 663 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 
одобрени 

Разлика 

одобрени 
отчетени 2018 г. 2018 г. 

Изготвяне  и  доставка  на  месечни  фактури 40 0 40 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 
одобрени 

Разлика 

одобрени 
отчетени 2018 г. 2018 г. 

Изготвяне  и  доставка  на  месечни  фактури 219 0 219 

ПСОВ - гр. Карлово 290 313 -23 

ПСОВ - гр. Първомай 236 0 236 

ПСОВ - с. Кочево 17 0 17 

ПСОВ - с. Бенковски 38 0 38 
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ПСОВ - с. Ръжево Конаре 42 0 42 

ПСОВ - с. Житница 42 0 42 

ПСОВ - с. Трилистник 34 0 34 

ОБЩО за услугата пречистване 918 313 605 

 

Коефициентът Qр2020, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

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

поддръжка на нови активи за 2020 г., е както следва: 

„Водоснабдяване и канализация“ 
ЕООД, гр. Пловдив 

Одобрени 

допълнителни 

разходи 2018 

Отчетени 

допълнителни 

разходи 2018 

Разлика 

одобрени 

спрямо 
отчетени 

допълнителни 

разходи 2018 

Одобрени 
признати 

годишни 

разходи 
2020 

Qр 

Доставяне вода на потребителите 663 0 663 39 470 1,680% 

Отвеждане на отпадъчни води 40 0 40 2 468 1,621% 

Пречистване на отпадъчни води 918 0 918 11 149 8,234% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2019) и коефициент X2020: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2020 г. 

Инфлация 
юли 2017- 

ноември 

2019 г. 

Х2020= Е2020 + Qр2020 + Qи2020 + 

Y2020 

Х2020 И - X 

Ц2020 = ЦБП 

2020*                               

(1+ И2017 -2019 -

X2020) 

Е2020 Qр2020 Qи2020 Y2020 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2020 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,188 7,731% 0,139% 1,680% 0 0 1,819% 5,912% 1,258 

Отвеждане на отпадъчни води 0,116 7,731% 0,139% 1,621% 0 0 1,760% 5,971% 0,123 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 
потребители 

0,478 7,731% 0,139% 8,234% 0 0 8,373% -0,642% 0,475 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,564 7,731% 0,139% 8,234% 0 0 8,373% -0,642% 0,560 

степен на замърсяване 2 0,822 7,731% 0,139% 8,234% 0 0 8,373% -0,642% 0,817 

степен на замърсяване 3 1,080 7,731% 0,139% 8,234% 0 0 8,373% -0,642% 1,073 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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

след изменение 2020 г.           

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

ДДС 
2,227 

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

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Пловдив за 2018 г.  

4,438 

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

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

 

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

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

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

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 

01.07.2017 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 
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Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. юли 2017 г. – м. ноември 2019 г., като общият ИПЦ е в размер на 7,731 % 

по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-7 от 09.06.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2020 г. както следва: E2020 = 0,054% 

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи, и реално отчетените от дружеството е представена в таблицата 

по-долу:  

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 
одобрени 

отчетени 2018 г. 2018 г. 

КПС 1, КПС 2 - Силистра 55 33 22 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 
одобрени 

отчетени 2018 г. 2018 г. 

РПСОВ - Силистра 682 698 -16 

ПСОВ Главница 146 70 76 

ПСОВ Ситово 70 0 70 

ОБЩО за услугата пречистване 898 768 130 

 

Коефициентът Qр2020, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

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

поддръжка на нови активи, за 2020 г. е както следва: 

"Водоснабдяване и канализация" 

ООД, гр. Силистра 

Одобрени 
допълнителни 

разходи 2018 
г. 

Отчетени 
допълнителни 

разходи 2018 
г. 

Разлика 
одобрени 

спрямо 
отчетени 

допълнителни 

разходи 2018 
г. 

Одобрени 

признати 
годишни 

разходи 

2020 г. 

Qр 

Доставяне вода на потребителите 0 0 0 8 691 0,000% 

Отвеждане на отпадъчни води 55 33 22 352 6,250% 

Пречистване на отпадъчни води 898 768 130 957 13,584% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2019) и коефициент X2020:  

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2020 г. 

Инфлация 

юли 2017- 
ноември 

2019 г. 

Х2020= Е2020 + Qр2020 + Qи2020 + 

Y2020 

Х2020 И - X 

Ц2020 = ЦБП 

2020*                               

(1+ И2017 -2019 -

X2020) 

Е2020 Qр2020 Qи2020 Y2020 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2020 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 2,078 7,731% 0,054% 0,000% 0 0 0,054% 7,677% 2,238 

Отвеждане на отпадъчни води 0,173 7,731% 0,054% 6,250% 0 0 6,304% 1,427% 0,175 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 
потребители 

0,511 7,731% 0,054% 13,584% 0 0 13,638% -5,908% 0,481 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,563 7,731% 0,054% 13,584% 0 0 13,638% -5,908% 0,530 

степен на замърсяване 2 0,823 7,731% 0,054% 13,584% 0 0 13,638% -5,908% 0,774 

степен на замърсяване 3 1,028 7,731% 0,054% 13,584% 0 0 13,638% -5,908% 0,967 
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Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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

след изменение 2020 г.           

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

ДДС 
3,473 

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

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 
лице от домакинство за област Силистра за 2018 г.  

3,581 

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

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

 

6. „ВиК” ООД, гр. Кърджали 

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

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

2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 01.08.2017 г., и е одобрила 

цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. август 2017 г. – м. ноември 2019 г., като общият ИПЦ е в размер на 7,394 % 

по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-9 от 26.07.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2020 г. както следва: E2020 = 0,033% 

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи, и реално отчетените от дружеството е представена в таблицата 

по-долу: 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 

одобрени 

отчетени 2018 г. 2018 г. 

ПСОВ  973 878 95 

 

Коефициентът Qр2020, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

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

поддръжка на нови активи за 2020 г., е както следва: 

„ВиК” ООД, гр. Кърджали 

Одобрени 

допълнителни 

разходи 2018 
г. 

Отчетени 

допълнителни 

разходи 2018 
г. 

Разлика 

одобрени 

спрямо 
отчетени 

допълнителни 

разходи 2018 
г. 

Одобрени 

признати 
годишни 

разходи 

2020 г. 

Qр 

Доставяне вода на потребителите 0 0 0 7 263 0,000% 

Отвеждане на отпадъчни води 0 0 0 344 0,000% 

Пречистване на отпадъчни води 973 878 95 1 018 9,332% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2019) и коефициент X2020: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2020 г. 

Инфлация 

август 

2017 - 
ноември 

2019 г. 

Х2020= Е2020 + Qр2020 + Qи2020 + 

Y2020 

Х2020 И - X 

Ц2020 = ЦБП 

2020*                               

(1+ И2017 -2019 -

X2020) 

Е2020 Qр2020 Qи2020 Y2020 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2020 г.                                      
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Доставяне вода на потребителите 1,485 7,394% 0,033% 0,000% 0 0 0,033% 7,361% 1,594 

Отвеждане на отпадъчни води 0,134 7,394% 0,033% 0,000% 0 0 0,033% 7,361% 0,144 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 
потребители 

0,452 7,394% 0,033% 9,332% 0 0 9,365% -1,971% 0,443 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,497 7,394% 0,033% 9,332% 0 0 9,365% -1,971% 0,487 

степен на замърсяване 2 0,728 7,394% 0,033% 9,332% 0 0 9,365% -1,971% 0,714 

степен на замърсяване 3 0,909 7,394% 0,033% 9,332% 0 0 9,365% -1,971% 0,891 

Доставяне на вода с непитейни 

качества 
0,668 7,394% 0,033% 0,000% 0 0 0,033% 7,361% 0,717 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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

след изменение 2020 г.           

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

ДДС 
2,617 

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

лице от домакинство за област Кърджали за 2018 г. 
3,170 

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

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

 

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

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

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

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 

01.08.2017 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. август 2017 г. – м. ноември 2019 г., като общият ИПЦ е в размер на 7,394 % 

по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-10 от 26.07.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2020 г. както следва: E2020= 0,056% 

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи и реално отчетените от дружеството е представена в таблицата 

по-долу: 

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 

одобрени 

отчетени 2018 г. 2018 г. 

Застраховки на получените ПДА от общините  и закупени активи 4 25 -21 

Въвеждане на нови показатели при анализа на питейни води 5 16 -11 

Разходи за преоценка на активите 14 19 -5 

ОБЩО за услугата доставяне 23 60 -37 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 
одобрени 

Разлика 

одобрени 
отчетени 2018 г. 2018 г. 

Застраховки на получените ПДА от общините  и закупени активи 5 4 1 

Разходи за преоценка на активите 3 1 2 

ОБЩО за услугата отвеждане 8 5 3 
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Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 
одобрени 

отчетени 2018 г. 2018 г. 

Застраховки на получените ПДА от общините  и закупени активи 4 1 3 

Разходи за преоценка на активите 3 3 0 

Обследване на ПСОВ Русе и ПСОВ Бяла 20 12 8 

Въвеждане в експлоатация на ПСОВ Бяла 343 250 93 

ОБЩО за услугата пречистване 370 266 104 

 

Коефициентът Qр2020, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

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

поддръжка на нови активи, за 2020 г. е както следва: 

„Водоснабдяване и канализация” 
ООД, гр. Русе 

Одобрени 

допълнителни 
разходи 2018 

г. 

Отчетени 

допълнителни 
разходи 2018 

г. 

Разлика 

одобрени 

спрямо 

отчетени 

допълнителни 
разходи 2018 

г. 

Одобрени 

признати 

годишни 

разходи 
2020 г. 

Qр 

Доставяне вода на потребителите 23 60 -37 19 369 -0,1910% 

Отвеждане на отпадъчни води 8 5 3 1 859 0,1614% 

Пречистване на отпадъчни води 370 266 104 1 966 5,2899% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2019) и коефициент X2020: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2020 г. 

Инфлац

ия 
август 

2017 - 

ноември 
2019 г. 

Х2020= Е2020 + Qр2020 + Qи2020 + 

Y2020 

Х2020 И - X 

Ц2020 = 

ЦБП 2020*                               

(1+ И2017 -2019 

-X2020) 

Е2020 Qр2020 Qи2020 Y2020 

Цени за 

утвърждава

не след 

изменение 

2020 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,918 7,394% 0,056% -0,191% 0 0 -0,135% 7,529% 2,062 

Отвеждане на отпадъчни води 0,215 7,394% 0,056% 0,161% 0 0 0,217% 7,176% 0,230 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,331 7,394% 0,056% 5,290% 0 0 5,346% 2,048% 0,338 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,364 7,394% 0,056% 5,290% 0 0 5,346% 2,048% 0,371 

степен на замърсяване 2 0,533 7,394% 0,056% 5,290% 0 0 5,346% 2,048% 0,544 

степен на замърсяване 3 0,665 7,394% 0,056% 5,290% 0 0 5,346% 2,048% 0,679 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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

след изменение 2020 г.           

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

ДДС 
3,156 

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

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 
лице от домакинство за област Русе за 2018 г.  

4,696 

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

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 
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8. „Напоителни системи“ ЕАД 

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

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

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 

01.08.2017 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. август 2017 г. – м. ноември 2019 г., като общият ИПЦ е в размер на 7,394 % 

по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-11 от 26.07.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2020 г. както следва: E2020 = 0%. 

За периода 2017-2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и 

дейности, следователно коефициентът Qр2020 = 0%. 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2019) и коефициент X2020:  

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2020 г. 

Инфлаци

я август 
2017 - 

ноември 

2019 г. 

Х2020= Е2020 + Qр2020 + Qи2020 + 

Y2020 

Х2020 И - X 

Ц2020 = ЦБП 

2020*                               

(1+ И2017 -2019 -

X2020) 

Е2020 Qр2020 Qи2020 Y2020 

Цени за 

утвърждаван

е след 

изменение 

2020 г.                                      

ВС Дупница - Кюстендил 0,118 7,394% 0,000% 0 0 0 0,000% 7,394% 0,127 

ВС Белово 0,077 7,394% 0,000% 0 0   0,000% 7,394% 0,083 

ВС Плевен 0,070 7,394% 0,000% 0 0 0 0,000% 7,394% 0,075 

ВС Йовковци 0,132 7,394% 0,000% 0 0 0 0,000% 7,394% 0,142 

ВС Долен Дунав 0,118 7,394% 0,000% 0 0 0 0,000% 7,394% 0,127 

ВС Източно Софийско поле 0,033 7,394% 0,000% 0 0 0 0,000% 7,394% 0,035 

ВС Ботевград 0,068 7,394% 0,000% 0 0 0 0,000% 7,394% 0,073 

ВС Шумен-Търговище 0,023 7,394% 0,000% 0 0 0 0,000% 7,394% 0,025 

ВС Добрич 0,272 7,394% 0,000% 0 0 0 0,000% 7,394% 0,292 

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

анализ на социална поносимост. 

 

9. „ВиК – Златни пясъци“ ООД 

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

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

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

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

2017 г., считано от 01.08.2017 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. август 2017 г. – м. ноември 2019 г., като общият ИПЦ е в размер на 7,394 % 

по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-12 от 27.07.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2020 г. както следва: E2020= 0% 

За периода 2017-2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и 

дейности, следователно коефициентът Qр2020 = 0%. 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2019) и коефициент X2020:  
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Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2020 г. 

Инфлация 
август 

2017 - 
ноември 

2019 г. 

Х2020= Е2020 + Qр2020 + Qи2020 + 

Y2020 

Х2020 И - X 

Ц2020 = ЦБП 

2020*                               

(1+ И2017 -2019 -

X2020) 

Е2020 Qр2020 Qи2020 Y2020 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2020 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,211 7,394% 0,000% 0 0 0 0,000% 7,394% 1,301 

Отвеждане на отпадъчни води 1,448 7,394% 0,000% 0 0 0 0,000% 7,394% 1,555 

Доставяне на вода на друг ВиКО - 

"ВиК - Варна"ООД, гр. Варна 
1,264 7,394% 0,000% 0 0 0 0,000% 7,394% 1,357 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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

след изменение 2020 г.           

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

ДДС 
3,427 

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

лице от домакинство за област Варна за 2018 г.  
4,384 

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

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

 

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

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

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

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 

01.09.2017 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. септември 2017 г. – м. ноември 2019 г., като общият ИПЦ е в размер на 

7,307 % по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-13 от 09.08.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2020 г. както следва: E2020 = 0,058% 

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи, и реално отчетените от дружеството е представена в таблицата 

по-долу : 
Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 

одобрени 
отчетени 2018 г. 2018 г. 

разходи по фактуриране съгл. Общите условия 48 0 48 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 
одобрени 

отчетени 2018 г. 2018 г. 

разходи по фактуриране съгл. Общите условия 20 0 20 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  
(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 
одобрени 

Разлика 

одобрени 

отчетени 2018 г. 2018 г. 

разходи по фактуриране съгл. Общите условия 48 0 48 
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Коефициентът Qр2020, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

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

поддръжка на нови активи, за 2020 г. е както следва: 

„Водоснабдяване и канализация” 

ООД, гр. Перник 

Одобрени 
допълнителни 

разходи 2018 

г. 

Отчетени 
допълнителни 

разходи 2018 

г. 

Разлика 
одобрени 

спрямо 

отчетени 
допълнителни 

разходи 2018 

г. 

Одобрени 

признати 

годишни 
разходи 

2020 г. 

Qр 

Доставяне вода на потребителите 48 0 48 7 690 0,6242% 

Отвеждане на отпадъчни води 20 0 20 671 2,9806% 

Пречистване на отпадъчни води 48 0 48 1 318 3,6419% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2019) и коефициент X2020: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2020 г. 

Инфлация 

септември 
2017 - 

ноември 

2019 г. 

Х2020= Е2020 + Qр2020 + Qи2020 + 

Y2020 

Х2020 И - X 

Ц2020 = ЦБП 

2020*                               

(1+ И2017 -2019 -

X2020) 

Е2020 Qр2020 Qи2020 Y2020 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2020 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,332 7,307% 0,058% 0,624% 0 0 0,682% 6,625% 1,420 

Отвеждане на отпадъчни води 0,192 7,307% 0,058% 2,981% 0 0 3,039% 4,268% 0,200 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,380 7,307% 0,058% 3,642% 0 0 3,700% 3,607% 0,394 

Промишлени и други стопански 
потребители 

                  

степен на замърсяване 1 0,425 7,307% 0,058% 3,642% 0 0 3,700% 3,607% 0,440 

степен на замърсяване 2 0,752 7,307% 0,058% 3,642% 0 0 3,700% 3,607% 0,779 

Доставяне на вода с непитейни 

качества 
0,127 7,307% 0,058% 0,000% 0 0 0,058% 7,249% 0,136 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:  

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

след изменение 2020 г.           

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

ДДС 
2,417 

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

лице от домакинство за област Перник за 2018 г.  
4,607 

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

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

 

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

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

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

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 

01.09.2017 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. септември 2017 г. – м. ноември 2019 г., като общият ИПЦ е в размер на 

7,307 % по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-14 от 09.08.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2020 г. както следва: E2020 = 0,072% 
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По отношение на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, Комисията, 

със свое Решение № Ц-35 от 20.12.2019 г., по т. 1 е установила наличие на условия, по 

смисъла на чл. 32, ал. 1 от НРЦВКУ, за преразглеждане на цената за услугата „доставяне 

на вода на друг ВиК оператор – ВС Враца“, одобрена за 2020 г. с Решение № БП-Ц-14 от 

09.08.2017 г. на КЕВР; по т. 2 е допуснала изменение на цената за услугата „доставяне на 

вода на друг ВиК оператор – ВС Враца“, одобрена за 2020 г. с Решение № БП-Ц-14 от 

09.08.2017 г. на КЕВР, а по т. 3 е посочено, че изменението на цената, допуснато по 

горните точки, ще се извърши с настоящото решение, което се приема на основание чл. 29 

от НРЦВКУ. Съгласно чл. 33, ал. 4 от НРЦВКУ, изменението на цените, допуснато по 

реда на ал. 1 се извършва с решението на Комисията по чл. 29.   

 

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи и реално отчетените от дружеството е представена в таблицата 

по-долу: 

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 
одобрени 

Разлика 

одобрени 
отчетени 2018 г. 2018 г. 

отпечатване и доставяне на фактури на потребителите 120 0 120 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  
(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 
одобрени 

Разлика 

одобрени 

отчетени 2018 г. 2018 г. 

отпечатване и доставяне на фактури на потребителите 21 0 21 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 
одобрени 

Разлика 
одобрени 

отчетени 2018 г. 2018 г. 

отпечатване и доставяне на фактури на потребителите 12 0 12 

ПСОВ - с. Копиловци  10 0   

ОБЩО 22 0 12 

 

Коефициентът Qр2020, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

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

поддръжка на нови активи, за 2020 г. е както следва: 

„Водоснабдяване и канализация” 
ООД, гр. Монтана 

Одобрени 

допълнителни 
разходи 2018 

г. 

Отчетени 

допълнителни 
разходи 2018 

г. 

Разлика 

одобрени 
спрямо 

отчетени 
допълнителни 

разходи 2018 

г. 

Одобрени 
признати 

годишни 
разходи 

2020 г. 

Qр 

Доставяне вода на потребителите 120 0 120 7 232 1,659% 

Отвеждане на отпадъчни води 21 0 21 702 2,991% 

Пречистване на отпадъчни води 22 0 22 1 395 1,577% 

 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2019) и коефициент X2020: 
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Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2020 г. 

Инфлация 
септември 

2017 – 
ноември 

2019 г. 

Х2020= Е2020 + Qр2020 + Qи2020 + 

Y2020 

Х2020 И - X 

Ц2020 = ЦБП 

2020*                               

(1+ И2017 -2019 -

X2020) 

Е2020 Qр2020 Qи2020 Y2020 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2020 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,699 7,307% 0,072% 1,659% 0 0 1,731% 5,576% 1,794 

Отвеждане на отпадъчни води 0,252 7,307% 0,072% 2,991% 0 0 3,063% 4,244% 0,263 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях потребители 0,508 7,307% 0,072% 1,577% 0 0 1,649% 5,658% 0,537 

Промишлени и други стопански потребители                   

степен на замърсяване 1 0,721 7,307% 0,072% 1,577% 0 0 1,649% 5,658% 0,762 

степен на замърсяване 2 0,883 7,307% 0,072% 1,577% 0 0 1,649% 5,658% 0,933 

степен на замърсяване 3 1,020 7,307% 0,072% 1,577% 0 0 1,649% 5,658% 1,078 

Доставяне на вода на друг ВиКО - ВС 

Враца, съгласно Решение № Ц-35 от 

20.12.2019 г. на КЕВР 

0,104 7,307% 0,072% 0,000% 0 0 0,072% 7,235% 0,112 

Доставяне на вода на друг ВиКО - ВС 

Берковица 
0,082 7,307% 0,072% 0,000% 0 0 0,072% 7,235% 0,088 

Доставяне на вода на друг ВиКО - ВС 

Видин 
0,250 7,307% 0,072% 0,000% 0 0 0,072% 7,235% 0,268 

Доставяне на вода с непитейни качества 1,246 7,307% 0,072% 0,000% 0 0 0,072% 7,235% 1,336 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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

след изменение 2020 г.           

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

ДДС 
3,113 

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

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 
лице от домакинство за област Монтана за 2018 г.  

3,357 

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

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

 

12. „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД 

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

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

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 

01.10.2017 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. октомври 2017 г. – м. ноември 2019 г., като общият ИПЦ е в размер на 

7,129 % по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-15 от 25.09.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2020 г. както следва: E2020 = 0,047% 

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи и реално отчетените от дружеството е представена в таблицата 

по-долу: 
Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 

одобрени 

отчетени 2018 г. 2018 г. 

Разработване на проекти за инвестиции и регистри 77 0 77 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 
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Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 
одобрени 

Разлика 
одобрени 

отчетени 2018 г. 2018 г. 

2 бр. КПС - ОПОС "Воден цикъл за гр.Шумен 63 66 -3 

КПС Дивдядово - ОПОС "Воден цикъл за гр.Шумен -етап 2" 21 22 -1 

КПС Кирково - предадена от АВиК на 18.08.2015 г. 33 28 5 

ОБЩО за услугата отвеждане 117 116 1 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 
одобрени 

Разлика 
одобрени 

отчетени 2018 г. 2018 г. 

ПСОВ - Велики Преслав - предадена  от АВиК на 18.08.2015 г. 363 180 183 

ПСОВ - Нови пазар - предадена от АВиК на 01.03.2016 г. 362 171 191 

ПСОВ Шумен - биологично стъпало - ОПОС 788 1 368 -580 

ОБЩО за услугата пречистване 1513 1719 -206 

 

Коефициентът Qр2020, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

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

поддръжка на нови активи за 2020 г. е както следва: 

"Водоснабдяване и канализация - 

Шумен" ООД 

Одобрени 

допълнителни 

разходи 2018 
г. 

Отчетени 

допълнителни 

разходи 2018 
г. 

Разлика 

одобрени 

спрямо 
отчетени 

допълнителни 

разходи 2018 
г. 

Одобрени 

признати 
годишни 

разходи 

2020 г. 

Qр 

Доставяне вода на потребителите 77 0 77 13 929 0,5528% 

Отвеждане на отпадъчни води 117 116 1 548 0,1825% 

Пречистване на отпадъчни води 1 513 1 719 -206 2 237 -9,2088% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2019) и коефициент X2020:  

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2020 г. 

Инфлация 
октомври 

2017 - 

ноември 
2019 г. 

Х2020= Е2020 + Qр2020 + Qи2020 + Y2020 

Х2020 И - X 

Ц2020 = ЦБП 

2020*                               

(1+ И2017 -2019 -

X2020) 

Е2020 Qр2020 Qи2020 Y2020 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2020 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 2,109 7,129% 0,047% 0,553% 0 0 0,600% 6,529% 2,247 

Отвеждане на отпадъчни води 0,139 7,129% 0,047% 0,182% 0 0 0,229% 6,900% 0,149 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,476 7,129% 0,047% -9,209% 0 0 -9,162% 16,291% 0,554 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,533 7,129% 0,047% -9,2088% 0 0 -9,162% 16,291% 0,620 

степен на замърсяване 2 0,761 7,129% 0,047% -9,2088% 0 0 -9,162% 16,291% 0,885 

степен на замърсяване 3 1,180 7,129% 0,047% -9,2088% 0 0 -9,162% 16,291% 1,372 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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

след изменение 2020 г.           

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

3,540 
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Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 
лице от домакинство за област Шумен за 2018 г.  

3,795 

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

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

 

13. „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД 

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

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

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 

01.10.2017 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. октомври 2017 г. – м. ноември 2019 г., като общият ИПЦ е в размер на 

7,129 % по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-16 от 25.09.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2020 г. както следва: E2020 = 0,058% 

За периода 2017 – 2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и 

дейности, следователно коефициентът, отразяващ разликата между прогнозните и 

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

експлоатация и поддръжка на нови активи Qр2020 = 0%. 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2019) и коефициент X2020: 

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

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2020 г. 

Инфлация 
октомври 

2017 - 

ноември 

2019 г. 

Х2020= Е2020 + Qр2020 + Qи2020 + 

Y2020 

Х2020 И - X 

Ц2020 = ЦБП 

2020*                               

(1+ И2017 -2019 -

X2020) 

Е2020 Qр2020 Qи2020 Y2020 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2020 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,692 7,129% 0,058% 0,0000% 0 0 0,058% 7,071% 1,812 

Отвеждане на отпадъчни води 0,083 7,129% 0,058% 0,0000% 0 0 0,058% 7,071% 0,089 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 
потребители 

0,381 7,129% 0,058% 0,0000% 0 0 0,058% 7,071% 0,408 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,453 7,129% 0,058% 0,0000% 0 0 0,058% 7,071% 0,485 

степен на замърсяване 2 0,621 7,129% 0,058% 0,0000% 0 0 0,058% 7,071% 0,665 

степен на замърсяване 3 0,906 7,129% 0,058% 0,0000% 0 0 0,058% 7,071% 0,970 

Доставяне на вода на друг ВиК 

оператор 
0,649 7,129% 0,058% 0,0000% 0 0 0,058% 7,071% 0,695 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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

след изменение 2020 г.           

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

2,771 

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

лице от домакинство за област Сливен за 2018 г.  
3,634 

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

потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 
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14. „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас 

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

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

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 

01.12.2017 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. декември 2017 г. – м. ноември 2019 г., като общият ИПЦ е в размер на 

6,058 % по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-20 от 30.11.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2020 г. както следва: E2020 = 0,111% 

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи, и реално отчетените от дружеството е представена в таблицата 

по-долу: 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 
одобрени 

Разлика 

одобрени 
отчетени 2018 г. 2018 г. 

КПС 1 Меден рудник 3 4 -1 

КПС 3 Меден рудник 1 3 -2 

КПС 4 Меден рудник 1 4 -3 

КПС Вая - шнекова помпена 20 35 -15 

КПС Рибари кв.Акации 1 3 -2 

КПС 1 Крайморие 1 3 -2 

КПС 2 Крайморие 1 7 -6 

КПС Долно Езерово 9 24 -15 

КПС Сарафово 9 25 -16 

КПС 2 Горно Езерово 2 5 -3 

КПС Юрта 1 10 -9 

КПС-12 Слънчев бряг 20 16 4 

КПС-13 Слънчев бряг 21 16 5 

КПС-14 Слънчев бряг 33 34 -1 

КПС-15 Слънчев бряг 103 140 -37 

ОБЩО за услугата отвеждане 226 329 -103 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  
(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 

одобрени 

отчетени 2018 г. 2018 г. 

ПСОВ Обзор-Бяла 377 522 -145 

ПСОВ Ветрен 232 198 34 

ПСОВ Горно езерово 71 99 -28 

ПСОВ Созопол 463 576 -113 

ПСОВ Веселие 37 25 12 

ПСОВ Пирне 34 0 34 

ПСОВ Манолич 42 45 -3 

ПСОВ Маринка 37 15 22 

ПСОВ Средец 278 283 -5 

ОБЩО за услугата пречистване 1571 1763 -192 
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Коефициентът Qр2020, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

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

поддръжка на нови активи, за 2020 г. е както следва: 

„Водоснабдяване и канализация“ 

ЕАД, гр. Бургас 

Одобрени 
допълнителни 

разходи 2018 

г. 

Отчетени 
допълнителни 

разходи 2018 

г. 

Разлика 
одобрени 

спрямо 

отчетени 
допълнителни 

разходи 2018 

г. 

Одобрени 

признати 

годишни 
разходи 

2020 г. 

Qр 

Доставяне вода на потребителите 0 0 0 33 980 0,0000% 

Отвеждане на отпадъчни води 226 329 -103 7 700 -1,3377% 

Пречистване на отпадъчни води 1 571 1 763 -192 11 283 -1,7017% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2019) и коефициент X2020: 

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

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2020 г. 

Инфлация 

декември 
2017 - 

ноември 

2019 г. 

Х2020= Е2020 + Qр2020 + Qи2020 + 

Y2020 

Х2020 И - X 

Ц2020 = ЦБП 

2020*                               

(1+ И2017 -2019 -

X2020) 

Е2020 Qр2020 Qи2020 Y2020 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2020 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,336 6,058% 0,111% 0,0000% 0 0 0,111% 5,947% 1,415 

Отвеждане на отпадъчни води 0,469 6,058% 0,111% -1,338% 0 0 -1,227% 7,285% 0,503 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,606 6,058% 0,111% -1,702% 0 0 -1,591% 7,649% 0,652 

Промишлени и други стопански 
потребители 

                  

степен на замърсяване 1 0,787 6,058% 0,111% -1,702% 0 0 -1,591% 7,649% 0,847 

степен на замърсяване 2 0,969 6,058% 0,111% -1,702% 0 0 -1,591% 7,649% 1,043 

степен на замърсяване 3 1,211 6,058% 0,111% -1,702% 0 0 -1,591% 7,649% 1,304 

Доставяне на вода на друг ВиК 

оператор 
0,034 6,058% 0,111% 0 0 0 0,111% 5,947% 0,036 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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

след изменение 2020 г.           

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

ДДС 
3,084 

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

лице от домакинство за област Бургас за 2018 г.  
4,384 

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

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

 

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

С Решение № БП-Ц-1 от 10.04.2019 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

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

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 

01.12.2017 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. декември 2017 г. – м. ноември 2019 г., като общият ИПЦ е в размер на 

6,058 % по данни на НСИ.  
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С Решение № БП-Ц-1 от 10.04.2019 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2020 г. както следва: E2020 = 0,069% 

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи, и реално отчетените от дружеството е представена в таблицата 

по-долу: 
Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 

одобрени 

отчетени 
2018 г. 2018 г. 

специализирана механизация - багер-товарач 23 0 23 

автомобил-самосвал 8 0 8 

автомобил-бус 3 0 3 

строителна и специализирана механизация-малка механизация 3 11 -8 

ОБЩО за услугата доставяне на вода  37 11 26 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  
(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 
одобрени 

Разлика 

одобрени 

отчетени 
2018 г. 2018 г. 

строителна и специализирана механизация-багер товарач 4 0 4 

друго специализирано оборудване-малка механизация 2 0   

КПС - 5 броя - разходи за електроенергия 59 43 16 

ОБЩО за услугата отвеждане 65 43 22 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 
одобрени 

отчетени 
2018 г. 2018 г. 

Разходи за материали 730 0 730 

Разходи за външни услуги 123 0 123 

Разходи за възнаграждения 276 23 253 

Разходи за осигуровки 89 8 81 

Данъци и такси 2 0 2 

Други разходи 5 0 5 

ОБЩО за ПСОВ гр. Ямбол  и  ПСОВ с. Тенево 1225 31 1194 

 

Съгласно резултатите от извършената планова проверка за дейността на  

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол през 2019 г., канализационната мрежа 

и пречиствателната станция за отпадъчни води в с. Тенево са предадени за експлоатация 

на ВиК оператора през м. декември 2017 г., но фактически през 2018 г. ПСОВ с. Тенево не 

е била в експлоатация, тъй като не са присъединени достатъчно потребители за 

осигуряване на минимален товар (предвидената по проект мощност) за пречистване. 

Относно ПСОВ Ямбол ВиК операторът посочва, че бенефициент по проекта за 

изграждането ѝ е Община Ямбол, но строително-монтажните работи са прекъснати 

поради „административно-правни неуредици“.  

През 2018 г. ВиК операторът реално не е извършвал дейността пречистване на 

отпадъчни води, съответно не отчита и приходи от услугата пречистване на отпадъчни 

води, а извършените разходи, включени в коефициента Qр2020, са само за възнаграждения 

и осигуровки на 2 броя служители, назначени в ПСОВ – Тенево.  

При отсъствие на генерирани приходи от услугата пречистване на отпадъчни води 

коефициентът Qр2020 за тази услуга не може да бъде приложен. По отношение на услугите 

доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчни води коефициентът Qр2020, 
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отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на 

осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи, за 2020 

г. е както следва: 

„Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД, гр. Ямбол 

Одобрени 
допълнителни 

разходи 2018 

г. 

Отчетени 
допълнителни 

разходи 2018 

г. 

Разлика 
одобрени 

спрямо 

отчетени 
допълнителни 

разходи 2018 

г. 

Одобрени 

признати 

годишни 
разходи 

2020 г. 

Qр 

Доставяне вода на потребителите 37 11 26 8 463 0,3072% 

Отвеждане на отпадъчни води 65 43 22 1 213 1,8137% 

 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2019) и коефициент X2020:  

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2020 г. 

Инфлация 

декември 
2017 - 

ноември 

2019 г. 

Х2020= Е2020 + Qр2020 + Qи2020 + 

Y2020 

Х2020 И - X 

Ц2020 = ЦБП 

2020*                               

(1+ И2017 -2019 -

X2020) 

Е2020 Qр2020 Qи2020 Y2020 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2020 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,696 6,058% 0,069% 0,3072% 0 0 0,376% 5,682% 1,792 

Отвеждане на отпадъчни води 0,321 6,058% 0,069% 1,8137% 0 0 1,883% 4,176% 0,334 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,376 6,058% 0,069%  - 0 0 0,069% 5,989% 0,399 

Промишлени и други стопански 
потребители 

                  

степен на замърсяване 1 0,414 6,058% 0,069% - 0 0 0,069% 5,989% 0,439 

степен на замърсяване 2 0,605 6,058% 0,069% - 0 0 0,069% 5,989% 0,641 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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

след изменение 2020 г.           

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

3,030 

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

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 
лице от домакинство за област Ямбол за 2018 г.  

4,830 

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

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

 

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

С Решение № БП-Ц-7 от 03.10.2019 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

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

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 

01.12.2017 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. декември 2017 г. – м. ноември 2019 г., като общият ИПЦ е в размер на 

6,058 % по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-7 от 03.10.2019 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2020 г. както следва: E2020 = 0,018% 

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи, и реално отчетените от дружеството е представена в таблицата 

по-долу: 
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Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи / нови дейности 

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 
одобрени 

отчетени 2018 г. 2018 г. 

ел.енергия 105 0 105 

трудово възнаграждения 71 0  71 

социални и здравни осигуровки 20 0 20 

ОБЩО за услугата пречистване 196 0 196 

 

Коефициентът Qр2020, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

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

поддръжка на нови активи за 2020 г. е както следва: 

„Водоснабдяване и канализация“ 

ООД, гр. Враца 

Одобрени 

допълнителни 

разходи 2018 
г. 

Отчетени 

допълнителни 

разходи 2018 
г. 

Разлика 

одобрени 

спрямо 
отчетени 

допълнителни 

разходи 2018 
г. 

Одобрени 

признати 
годишни 

разходи 

2020 г. 

Qр 

Доставяне вода на потребителите 0 0 0 13 039 0,000% 

Отвеждане на отпадъчни води 0 0 0 1 065 0,000% 

Пречистване на отпадъчни води 196 0 196 1 775 11,042% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2019) и коефициент X2020: 

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

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2020 г. 

Инфлация 

декември 

2017 - 
ноември 

2019 г. 

Х2020= Е2020 + Qр2020 + Qи2020 + 

Y2020 

Х2020 И - X 

Ц2020 = ЦБП 

2020*                               

(1+ И2017 -2019 -

X2020) 

Е2020 Qр2020 Qи2020 Y2020 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2020 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,828 6,058% 0,018% 0,0000% 0 0 0,018% 6,040% 1,938 

Отвеждане на отпадъчни води 0,317 6,058% 0,018% 0,0000% 0 0 0,018% 6,040% 0,336 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 
потребители 

0,478 6,058% 0,018% 11,0423% 0 0 11,060% -5,002% 0,454 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,660 6,058% 0,018% 11,0423% 0 0 11,060% -5,002% 0,627 

степен на замърсяване 2 0,818 6,058% 0,018% 11,0423% 0 0 11,060% -5,002% 0,777 

степен на замърсяване 3 0,985 6,058% 0,018% 11,0423% 0 0 11,060% -5,002% 0,936 

Доставяне на вода на друг ВиК 

оператор 
0,120 6,058% 0,018% 0,000% 0 0 0,018% 6,040% 0,127 

Доставяне на вода с непитейни 

качества 
1,652 6,058% 0,018% 0,000% 0 0 0,018% 6,040% 1,752 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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

след изменение 2020 г.           

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

ДДС 
3,274 

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

лице от домакинство за област Враца за 2018 г.  
3,741 
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Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 

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

 

 

17. „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич 

С Решение № БП-Ц-1 от 28.02.2018 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” АД, гр. Добрич като ВиК 

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2018 г., считано от 

01.03.2018 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2019-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. март 2018 г. – м. ноември 2019 г., като общият ИПЦ е в размер на 5,103 % 

по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-1 от 28.02.2018 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2020 г. както следва: E2020 = 0,222% 

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи, и реално отчетените от дружеството е представена в таблицата 

по-долу: 

 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  
(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 

одобрени 

отчетени 2018 г. 2018 г. 

ПСОВ „Тервел“ 64 0 64 

ПСОВ „Каварна“ 20 102 -82 

ОБЩО за услугата пречистване 84 102 -18 

 

Коефициентът Qр2020, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

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

поддръжка на нови активи, за 2020 г. е както следва: 

„Водоснабдяване и канализация 
Добрич“ АД, гр. Добрич 

Одобрени 

допълнителни 
разходи 2018 

г. 

Отчетени 

допълнителни 
разходи 2018 

г. 

Разлика 

одобрени 
спрямо 

отчетени 

допълнителни 
разходи 2018 

г. 

Одобрени 
признати 

годишни 

разходи 
2020 г. 

Qр 

Доставяне вода на потребителите 0 0 0 15 369 0,0000% 

Отвеждане на отпадъчни води 0 0 0 1 300 0,0000% 

Пречистване на отпадъчни води 84 102 -18,41 2 124 -0,8668% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2018-2019) и коефициент X2020: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2020 г. 

Инфлация 

март 2018 

– ноември 
2019 г. 

Х2020= Е2020 + Qр2020 + Qи2020 + 

Y2020 

Х2020 И - X 

Ц2020 = ЦБП 

2020*                               

(1+ И 2018-2019 -

X2020) 

Е2020 Qр2020 Qи2020 Y2020 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2020 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 2,117 5,103% 0,222% 0,000% 0 0 0,222% 4,881% 2,220 

Отвеждане на отпадъчни води 0,259 5,103% 0,222% 0,000% 0 0 0,222% 4,881% 0,272 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 
потребители 

0,369 5,103% 0,222% -0,867% 0 0 -0,645% 5,747% 0,390 
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Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,412 5,103% 0,222% -0,867% 0 0 -0,645% 5,747% 0,436 

степен на замърсяване 2 0,669 5,103% 0,222% -0,867% 0 0 -0,645% 5,747% 0,707 

степен на замърсяване 3 0,817 5,103% 0,222% -0,867% 0 0 -0,645% 5,747% 0,864 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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

след изменение 2020 г.           

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

ДДС 
3,458 

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

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 
лице от домакинство за област Добрич за 2018 г.  

4,330 

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

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

 

18.  „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово 

С Решение № БП-Ц-2 от 22.03.2018 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово като ВиК оператор за 

периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2018 г., считано от 01.04.2018 г., 

и е одобрила цени на ВиК услуги за 2019-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. април 2018 г. – м. ноември 2019 г., като общият ИПЦ е в размер на 5,401 % 

по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-2 от 22.03.2018 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2020 г. както следва: E2020 = 0,006%. 

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи, и реално отчетените от дружеството е представена в таблицата 

по-долу: 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 
одобрени 

Разлика 

одобрени 
отчетени 2018 г. 2018 г. 

Канализация 7,1 3,7 3,4 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  
(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 

одобрени 

отчетени 2018 г. 2018 г. 

ПСОВ Козарево 10,0 0,0 10,0 

 

През 2018 г. на дружеството не е предадена за експлоатация ПСОВ Козарево. ВиК 

операторът не е предоставял услугата пречистване на отпадъчни води, не е извършил 

разходи, съответно не отчита приходи от услугата пречистване на отпадъчни води, поради 

което коефициентът Qр2020 за услугата пречистване на отпадъчни води не може да бъде 

приложен. По отношение на услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на 

отпадъчни води коефициентът Qр2020, отразяващ разликата между прогнозните и 

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

експлоатация и поддръжка на нови активи, за 2020 г. е както следва: 

„Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово 

Одобрени 
допълнителни 

разходи 2018 

г. 

Отчетени 
допълнителни 

разходи 2018 

г. 

Разлика 

одобрени 
спрямо 

отчетени 
допълнителни 

разходи 2018 

г. 

Одобрени 
признати 

годишни 
разходи 

2020 г. 

Qр 
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Доставяне вода на потребителите 0 0 0 365 0,000% 

Отвеждане на отпадъчни води 7,1 3,7 3,4 36 9,444% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2018-2019) и коефициент X2020: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2020 г. 

Инфлация 

април 

2018 – 
ноември 

2019 г. 

Х2020= Е2020 + Qр2020 + Qи2020 + 

Y2020 

Х2020 И - X 

Ц2020 = ЦБП 

2020*                               

(1+ И 2018-2019 -

X2020) 

Е2020 Qр2020 Qи2020 Y2020 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2020 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 0,882 5,401% 0,006% 0,0000% 0 0 0,006% 5,395% 0,930 

Отвеждане на отпадъчни води 0,110 5,401% 0,006% 9,4444% 0 0 9,450% -4,049% 0,106 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 
потребители 

0,299 5,401% 0,006%  - 0 0 0,006% 5,395% 0,315 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:  

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

след изменение 2020 г.           

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

1,621 

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

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Пазарджик за 2018 г.  
3,482 

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

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

 

19. „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир 

С Решение № БП-Ц-4 от 22.05.2018 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир като ВиК оператор за 

периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2018 г., считано от 01.06.2018 г., 

и е одобрила цени на ВиК услуги за 2019-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. юни 2018 г. – м. ноември 2019 г., като общият ИПЦ е в размер на 4,666 % 

по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-4 от 22.05.2018 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2020 г. както следва: E2020 = 0%. 

За периода 2017-2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и 

дейности, следователно коефициентът Qр2020 = 0%. 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2018-2019) и коефициент X2020: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2020 г. 

Инфлация 
юни 2018 

- ноември 

2019 г. 

Х2020= Е2020 + Qр2020 + Qи2020 + 

Y2020 

Х2020 И - X 

Ц2020 = ЦБП 

2020*                               

(1+ И 2018-2019 -

X2020) 

Е2020 Qр2020 Qи2020 Y2020 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2020 г.                                      

Пречистване на отпадъчни води                   
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Битови и приравнените към тях 
потребители 

0,394 4,666% 0,000% 0 0 0 0,000% 4,666% 0,412 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,434 4,666% 0,000% 0 0 0 0,000% 4,666% 0,454 

степен на замърсяване 2 0,635 4,666% 0,000% 0 0 0 0,000% 4,666% 0,665 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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

след изменение 2020 г.           

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

ДДС 
0,494 

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

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 
лице от домакинство за област Перник за 2018 г.  

4,607 

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

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

 

20. „Верила Сървис” АД 

С Решение № БП-Ц-5 от 22.05.2018 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Верила Сървис” АД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., 

утвърдила е цени на ВиК услуги за 2018 г., считано от 01.06.2018 г., и е одобрила цени на 

ВиК услуги за 2019-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. юни 2018 г. – м. ноември 2019 г., като общият ИПЦ е в размер на 4,666 % 

по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-5 от 22.05.2018 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2020 г. както следва: E2020 = 0%. 

За периода 2017-2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и 

дейности, следователно коефициентът Qр2020 = 0%. 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2018-2019) и коефициент X2020: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2020 г. 

Инфлация 

юни 2018 

- ноември 
2019 г. 

Х2020= Е2020 + Qр2020 + Qи2020 + 

Y2020 

Х2020 И - X 

Ц2020 = ЦБП 

2020*                               

(1+ И 2018-2019 -

X2020) 

Е2020 Qр2020 Qи2020 Y2020 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2020 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,589 4,666% 0,000% 0 0 0 0,000% 4,666% 1,663 

Отвеждане на отпадъчни води 0,954 4,666% 0,000% 0 0 0 0,000% 4,666% 0,999 

Доставяне на вода с непитейни 

качества 
1,281 4,666% 0,000% 0 0 0 0,000% 4,666% 1,341 

  

„Верила Сървис“ АД не предоставя услугата доставяне на вода на битови 

потребители, поради което не се изчислява социална поносимост на цената. 

 

21. „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, гр. Видин 

С Решение № БП-Ц-6 от 19.06.2018 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, гр. Видин като 

ВиК оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2018 г., считано 

от 01.07.2018 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2019-2021 г. 
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Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. юли 2018 г. – м. ноември 2019 г., като общият ИПЦ е в размер на 4,615 % 

по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-6 от 19.06.2018 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2020 г. както следва: E2020= 0,047%. 

За 2018 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, 

следователно коефициентът Qр2020 = 0%. 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2018-2019) и коефициент X2020: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2020 г. 

Инфлация 
юли 2018 

- ноември 

2019 г. 

Х2020= Е2020 + Qр2020 + Qи2020 + Y2020 

Х2020 И - X 

Ц2020 = ЦБП 

2020*                               

(1+ И 2018-2019 -

X2020) 

Е2020 Qр2020 Qи2020 Y2020 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2020 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,801 4,615% 0,047% 0 0 0 0,047% 4,568% 1,883 

Отвеждане на отпадъчни води 0,340 4,615% 0,047% 0 0 0 0,047% 4,568% 0,356 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 
потребители 

0,295 4,615% 0,047% 0 0 0 0,047% 4,568% 0,308 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,325 4,615% 0,047% 0 0 0 0,047% 4,568% 0,340 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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

след изменение 2020 г.           

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

ДДС 
3,056 

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

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 
лице от домакинство за област Видин за 2018 г.  

3,518 

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

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

 

22. „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново 
С Решение № БП-Ц-7 от 19.07.2018 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико 

Търново като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 

2018 г., считано от 01.08.2018 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2019-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. август 2018 г. – м. ноември 2019 г., като общият ИПЦ е в размер на 3,947 % 

по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-7 от 19.07.2018 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2020 г. както следва: E2020= 0,014% 

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи, и реално отчетените от дружеството е представена в таблицата 

по-долу: 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 
Одобрени 

Отчетени 

одобрени 

Разлика 

одобрени 
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2018 г. 2018 г. отчетени 

ПС с. Първомайци -2 бр.,  15 0 15 

ПС гр. Долна Оряховица -2 бр. 62 0 62 

КПС гр.Свищов - 2бр. 6 6 0 

Поддръжка нова канализационна мрежа - гр. Килифарево и гр. 

Златарица 
13 0 13 

ОБЩО за услугата отвеждане 96 6 90 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  
(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 
одобрени 

Разлика 

одобрени 

отчетени 2018 г. 2018 г. 

ПСОВ - гр. Павликени 320 233 87 

ПСОВ - гр. Свищов 401 336 65 

ПСОВ - с. Камен 0 0 0 

ПСОВ - с. Кесарево 0 0 0 

ПСОВ - с. Сушица 0 0 0 

ОБЩО за услугата пречистване 721 569 152 

 

 

Коефициентът Qр2020, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

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

поддръжка на нови активи, за 2020 г. е както следва: 

„Водоснабдяване и канализация 

Йовковци” ООД, гр. Велико 
Търново 

Одобрени 
допълнителни 

разходи 2018 

г. 

Отчетени 
допълнителни 

разходи 2018 

г. 

Разлика 
одобрени 

спрямо 

отчетени 
допълнителни 

разходи 2018 

г. 

Одобрени 

признати 

годишни 
разходи 

2020 г. 

Qр 

Доставяне вода на потребителите 0 0 0 15 297 0,000% 

Отвеждане на отпадъчни води 96 6 90 1 381 6,517% 

Пречистване на отпадъчни води 721 569 152 3 258 4,665% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2018-2019) и коефициент X2020:  

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

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2020 г. 

Инфлация 

август 
2018 - 

ноември 

2019 г. 

Х2020= Е2020 + Qр2020 + Qи2020 + Y2020 

Х2020 И - X 

Ц2020 = ЦБП 

2020*                               

(1+ И 2018-2019 -

X2020) 

Е2020 Qр2020 Qи2020 Y2020 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2020 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,422 3,947% 0,014% 0,000% 0 0 0,014% 3,933% 1,478 

Отвеждане на отпадъчни води 0,191 3,947% 0,014% 6,517% 0 0 6,531% -2,584% 0,186 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,461 3,947% 0,014% 4,665% 0 0 4,679% -0,732% 0,458 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,668 3,947% 0,014% 4,665% 0 0 4,679% -0,732% 0,663 

степен на замърсяване 2 0,751 3,947% 0,014% 4,665% 0 0 4,679% -0,732% 0,746 

степен на замърсяване 3 0,972 3,947% 0,014% 4,665% 0 0 4,679% -0,732% 0,965 

Доставяне на вода на друг ВиК 

оператор 
0,172 3,947% 0,014% 0,000% 0 0 0,014% 3,933% 0,179 
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Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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

след изменение 2020 г.           

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

ДДС 
2,546 

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

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Велико Търново за 2018 г.  
4,063 

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

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

 

23. „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД 

С Решение № БП-Ц-8 от 19.07.2018 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД като ВиК оператор за периода 

2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2018 г., считано от 01.08.2018 г., и е 

одобрила цени на ВиК услуги за 2019-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. август 2018 г. – м. ноември 2019 г., като общият ИПЦ е в размер на 3,947 % 

по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-8 от 19.07.2018 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2020 г. както следва: E2020 = 0% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2018-2019) и коефициент X2020: 

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

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2020 г. 

Инфлация 

август 

2018 – 
ноември 

2019 г. 

Х2020= Е2020 + Qр2020 + Qи2020 + 

Y2020 

Х2020 И - X 

Ц2020 = ЦБП 

2020*                               

(1+ И 2018-2019 -

X2020) 

Е2020 Qр2020 Qи2020 Y2020 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2020 г.                                      

Доставяне на вода на друг ВиК 

оператор 
0,137 3,947% 0,000% 0 0 0 0,000% 3,947% 0,142 

Доставяне на вода с непитейни 

качества 
0,138 3,947% 0,000% 0 0 0 0,000% 3,947% 0,143 

 

 „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД не предоставя услугата доставяне на вода на 

битови потребители, поради което не се изчислява социална поносимост на цената. 

 

24. „В и К” ООД, гр. Габрово 

С Решение № БП-Ц-9 от 28.09.2018 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „В и К” ООД, гр. Габрово като ВиК оператор за периода 2017-

2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2018 г., считано от 01.10.2018 г., и е одобрила 

цени на ВиК услуги за 2019-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. октомври  2018 г. – м. ноември 2019 г., като общият ИПЦ е в размер на 

3,613 % по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-9 от 28.09.2018 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2020 г. както следва: E2020 = 0,007% 

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи, и реално отчетените от дружеството е предоставена в 

таблицата по-долу: 
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Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 

одобрени 

отчетени 2018 г. 2018 г. 

ПСПВ гр. Габрово /реконструкция и реновиране / 27 14 13 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  
(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 

одобрени 

отчетени 2018 г. 2018 г. 

ПСОВ гр. Габрово /реконструкция с третично пречистване/ 40 19 21 

ПСОВ гр. Трявна 18 0 18 

ОБЩО за услугата пречистване 58 19 39 

 

Коефициентът Qр2020, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

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

поддръжка на нови активи за 2020 г. е както следва: 

„В и К” ООД, гр. Габрово 

Одобрени 
допълнителни 

разходи 2018 

г. 

Отчетени 
допълнителни 

разходи 2018 

г. 

Разлика 
одобрени 

спрямо 

отчетени 
допълнителни 

разходи 2018 
г. 

Одобрени 

признати 

годишни 
разходи 

2020 г. 

Qр 

Доставяне вода на потребителите 27 14 13 7 854 0,1655% 

Отвеждане на отпадъчни води 0 0 0 643 0,0000% 

Пречистване на отпадъчни води 58 19 39 1 481 2,6334% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2018-2019) и коефициент X2020:  

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

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2020 г. 

Инфлация 

октомври 

2018 – 
ноември 

2019 г. 

Х2020= Е2020 + Qр2020 + Qи2020 + Y2020 

Х2020 И - X 

Ц2020 = ЦБП 

2020*                               

(1+ И 2018-2019 -

X2020) 

Е2020 Qр2020 Qи2020 Y2020 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2020 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,609 3,613% 0,007% 0,166% 0 0 0,173% 3,440% 1,664 

Отвеждане на отпадъчни води 0,170 3,613% 0,007% 0,000% 0 0 0,007% 3,606% 0,176 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,415 3,613% 0,007% 2,633% 0 0 2,640% 0,973% 0,419 

Промишлени и други стопански 
потребители 

                  

степен на замърсяване 1 0,527 3,613% 0,007% 2,633% 0 0 2,640% 0,973% 0,532 

степен на замърсяване 2 0,688 3,613% 0,007% 2,633% 0 0 2,640% 0,973% 0,695 

степен на замърсяване 3 0,933 3,613% 0,007% 2,633% 0 0 2,640% 0,973% 0,942 

Доставяне на вода на друг ВиК 

оператор 
0,341 3,613% 0,007% 0,000% 0 0 0,007% 3,606% 0,353 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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

след изменение 2020 г.           

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

ДДС 
2,711 
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Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Габрово за 2018 г. 
4,938 

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

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

 

25. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен 

С Решение № БП-Ц-10 от 25.10.2018 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

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

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2018 г., считано от 

01.11.2018 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2019-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. ноември  2018 г. – м. ноември 2019 г., като общият ИПЦ е в размер на 2,885 

% по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-10 от 25.10.2018 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2020 г. както следва: E2020 = 0,167% 

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи и реално отчетените от дружеството е представена в таблицата 

по-долу: 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 
одобрени 

Разлика 

одобрени 
отчетени 2018 г. 2018 г. 

КПС „Белене“ 36 12 24 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  
(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 

одобрени 

отчетени 2018 г. 2018 г. 

ПСОВ  „Червен бряг“ 349 226 123 

 ПСОВ  „Белене“ 369 56 313 

ОБЩО за услугата пречистване 718 282 436 

 

Коефициентът Qр2020, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

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

поддръжка на нови активи, за 2020 г. е както следва: 

„Водоснабдяване и канализация” 
ЕООД, гр. Плевен 

Одобрени 

допълнителни 
разходи 2018 

г. 

Отчетени 

допълнителни 
разходи 2018 

г. 

Разлика 

одобрени 
спрямо 

отчетени 

допълнителни 
разходи 2018 

г. 

Одобрени 
признати 

годишни 

разходи 
2020 г. 

Qр 

Доставяне вода на потребителите 0 0 0 18 298 0,000% 

Отвеждане на отпадъчни води 36 12 24 1 449 1,656% 

Пречистване на отпадъчни води 718 282 436 3 433 12,700% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2018-2019) и коефициент X2020:  

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2020 г. 

Инфлация 
ноември 

2018 – 

ноември 
2019 г. 

Х2020= Е2020 + Qр2020 + Qи2020 + Y2020 

Х2020 И - X 

Ц2020 = ЦБП 

2020*                               

(1+ И 2018-2019 -

X2020) 

Е2020 Qр2020 Qи2020 Y2020 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2020 г.                                      
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Доставяне вода на потребителите 1,739 2,885% 0,167% 0,000% 0 0 0,167% 2,718% 1,786 

Отвеждане на отпадъчни води 0,214 2,885% 0,167% 1,656% 0 0 1,823% 1,061% 0,216 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,443 2,885% 0,167% 12,700% 0 0 12,867% -9,982% 0,399 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,634 2,885% 0,167% 12,700% 0 0 12,867% -9,982% 0,571 

степен на замърсяване 2 0,713 2,885% 0,167% 12,700% 0 0 12,867% -9,982% 0,642 

степен на замърсяване 3 0,962 2,885% 0,167% 12,700% 0 0 12,867% -9,982% 0,866 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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

след изменение 2020 г.           

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

2,881 

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

лице от домакинство за област Плевен за 2018 г.  
4,009 

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

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

 

26.  „В и К-Кресна” ЕООД, гр. Кресна 

С Решение № БП-Ц-11 от 07.11.2018 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „В и К-Кресна” ЕООД, гр. Кресна като ВиК оператор за периода 

2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2018 г., считано от 01.12.2018 г., и е 

одобрила цени на ВиК услуги за 2019-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. декември 2018 г. – м. ноември 2019 г., като общият ИПЦ е в размер на 

2,995 % по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-11 от 07.11.2018 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2020 г. както следва: E2020 = 0,023%. 

За периода 2017-2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и 

дейности, следователно коефициентът Qр2020 = 0%. 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2018-2019) и коефициент X2020: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2020 г. 

Инфлация 
декември 

2018 - 

ноември 
2019 г. 

Х2020= Е2020 + Qр2020 + Qи2020 + 

Y2020 

Х2020 И - X 

Ц2020 = ЦБП 

2020*                               

(1+ И 2018-2019 -

X2020) 

Е2020 Qр2020 Qи2020 Y2020 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2020 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 0,556 2,995% 0,023% 0 0 0 0,023% 2,972% 0,573 

Отвеждане на отпадъчни води 0,155 2,995% 0,023% 0 0 0 0,023% 2,972% 0,160 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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

след изменение 2020 г.           

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

ДДС 
0,880 
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Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Благоевград за 2018 г.  
4,036 

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

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

 

27. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград 

С Решение БП-Ц-12 от 29.11.2018 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие 

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

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2018 г., считано от 

01.12.2018 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2019-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. декември  2018 г. – м. ноември 2019 г., като общият ИПЦ е в размер на 

2,995 % по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-12 от 29.11.2018 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2020 г. както следва: E2020 = 0,022% 

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи и реално отчетените от дружеството е представена в таблицата 

по-долу: 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 
одобрени 

Разлика 

одобрени 
отчетени 2018 г. 2018 г. 

ПСОВ Краище 31 49,6 -18,6 

ПСОВ Юруково 32 39,5 -7,5 

ПСОВ Банско 0 43 -43 

ОБЩО за услугата пречистване 63 89,1 -26,1 

 

Коефициентът Qр2020, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

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

поддръжка на нови активи, за 2020 г. е както следва: 

„Водоснабдяване и канализация” 
ЕООД, гр. Благоевград 

Одобрени 

допълнителни 
разходи 2018 

г. 

Отчетени 

допълнителни 
разходи 2018 

г. 

Разлика 

одобрени 
спрямо 

отчетени 

допълнителни 
разходи 2018 

г. 

Одобрени 
признати 

годишни 

разходи 
2020 г. 

Qр 

Доставяне вода на потребителите 0 0 0 15 371 0,0000% 

Отвеждане на отпадъчни води 0 0 0 2 167 0,0000% 

Пречистване на отпадъчни води 63 89 -26,1 2 496 -1,0457% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2018-2019) и коефициент X2020: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2020 г. 

Инфлация 

декември 

2018 - 
ноември 

2019 г. 

Х2020= Е2020 + Qр2020 + Qи2020 + Y2020 

Х2020 И - X 

Ц2020 = ЦБП 

2020*                               

(1+ И 2018-2019 -

X2020) 

Е2020 Qр2020 Qи2020 Y2020 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2020 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,265 2,995% 0,022% 0,000% 0 0 0,022% 2,973% 1,303 

Отвеждане на отпадъчни води 0,225 2,995% 0,022% 0,000% 0 0 0,022% 2,973% 0,232 



51 
 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,410 2,995% 0,022% -1,046% 0 0 -1,024% 4,019% 0,426 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,529 2,995% 0,022% -1,046% 0 0 -1,024% 4,019% 0,550 

степен на замърсяване 2 0,677 2,995% 0,022% -1,046% 0 0 -1,024% 4,019% 0,704 

степен на замърсяване 3 0,923 2,995% 0,022% -1,046% 0 0 -1,024% 4,019% 0,960 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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

след изменение 2020 г.           

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

ДДС 
2,353 

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

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 
лице от домакинство за област Благоевград за 2018 г.  

4,036 

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

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

 

28. „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня 

С Решение № БП-Ц-2 от 15.05.2019 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня като ВиК оператор 

за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2019 г., считано от 01.06.2019 

г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2020-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. юни 2019 г. – м. ноември 2019 г., като общият ИПЦ е в размер на 1,203 % 

по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-2 от 15.05.2019 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2020 г. както следва: E2020= 0,028% 

За периода 2017-2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и 

дейности, следователно коефициентът Qр2020 = 0%. 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2019) и коефициент X2020:  

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2020 г. 

Инфлация 

юни 2019 
- ноември 

2019 г. 

Х2020= Е2020 + Qр2020 + Qи2020 + 

Y2020 

Х2020 И - X 

Ц2020 = ЦБП 

2020*                               

(1+ И 2019 -

X2020) 

Е2020 Qр2020 Qи2020 Y2020 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2020 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 0,790 1,203% 0,028% 0 0 0 0,028% 1,175% 0,799 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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

след изменение 2020 г.           

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

0,959 

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

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Кюстендил за 2018 г.  
4,152 

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

потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 
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29. „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД 

С Решение № БП-Ц-3 от 19.06.2019 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД като ВиК 

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2019 г., считано от 

01.07.2019 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2020-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. юли 2019 г. – м. ноември 2019 г., като общият ИПЦ е в размер на 1,814 % 

по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-3 от 19.06.2019 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2020 г. както следва: E2020= 0,010% 

За периода 2017-2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и 

дейности, следователно коефициентът Qр2020 = 0%. 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2019) и коефициент X2020:  

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2020 г. 

Инфлация 
юли 2019 

– ноември 

2019 г. 

Х2020= Е2020 + Qр2020 + Qи2020 + 

Y2020 

Х2020 И - X 

Ц2020 = ЦБП 

2020*                               

(1+ И 2019 -

X2020) 

Е2020 Qр2020 Qи2020 Y2020 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2020 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 0,998 1,814% 0,010% 0 0 0 0,010% 1,804% 1,016 

Отвеждане на отпадъчни води 0,191 1,814% 0,010% 0 0 0 0,010% 1,804% 0,194 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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

след изменение 2020 г.           

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

ДДС 
1,452 

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

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 
лице от домакинство за област Монтана за 2018 г.  

3,357 

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

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

 

 

30. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора 

С Решение № БП-Ц-4 от 25.07.2019 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора като 

ВиК оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2019 г., считано 

от 01.08.2019 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2020-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. август 2019 г. – м. ноември 2019 г., като общият ИПЦ е в размер на 1,044 % 

по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-4 от 25.07.2019 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2020 г. както следва: E2020= 0,083% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2019) и коефициент X2020:  
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Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2020 г. 

Инфлация 
август 

2019 – 
ноември 

2019 г. 

Х2020= Е2020 + Qр2020 + Qи2020 + 

Y2020 

Х2020 И - X 

Ц2020 = ЦБП 

2020*                               

(1+ И 2019 -

X2020) 

Е2020 Qр2020 Qи2020 Y2020 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2020 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,976 1,044% 0,083% 0 0 0 0,083% 0,961% 1,995 

Отвеждане на отпадъчни води 0,133 1,044% 0,083% 0 0 0 0,083% 0,961% 0,134 

Пречистване на отпадъчни води   1,044% 0,083% 0 0 0 0,083% 0,961%   

Битови и приравнените към тях 
потребители 

0,375 1,044% 0,083% 0 0 0 0,083% 0,961% 0,379 

Промишлени и други стопански 

потребители 
  1,044% 0,083% 0 0 0 0,083% 0,961%   

степен на замърсяване 1 0,420 1,044% 0,083% 0 0 0 0,083% 0,961% 0,424 

степен на замърсяване 2 0,601 1,044% 0,083% 0 0 0 0,083% 0,961% 0,607 

степен на замърсяване 3 0,927 1,044% 0,083% 0 0 0 0,083% 0,961% 0,936 

Доставяне на вода на друг ВиК 

оператор „Водоснабдяване и 

канализация – Сливен“ ООД 

0,557 1,044% 0,083% 0 0 0 0,083% 0,961% 0,562 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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

след изменение 2020 г.           

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

ДДС 
3,010 

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

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 
лице от домакинство за област Стара Загора за 2018  г.  

4,750 

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

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

 

 

31. „В и К” АД, гр. Ловеч 

С Решение № БП-Ц-5 от 22.08.2019 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „В и К” АД, гр. Ловеч като ВиК оператор за периода 2017-2021 

г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2019 г., считано от 01.09.2019 г., и е одобрила цени 

на ВиК услуги за 2020-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. септември 2019 г. – м. ноември 2019 г., като общият ИПЦ е в размер на 

0,976 % по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-5 от 22.08.2019 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2020 г. както следва: E2020= 0,036%. 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2019) и коефициент X2020:  

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2020 г. 

Инфлация 

септември 

2019 - 
ноември 

2019 г. 

Х2020= Е2020 + Qр2020 + Qи2020 + 

Y2020 

Х2020 И - X 

Ц2020 = ЦБП 

2020*                               

(1+ И 2019 -

X2020) 

Е2020 Qр2020 Qи2020 Y2020 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2020 г.                                      
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Доставяне вода на потребителите 1,759 0,976% 0,036% 0 0 0 0,036% 0,940% 1,776 

Отвеждане на отпадъчни води 0,181 0,976% 0,036% 0 0 0 0,036% 0,940% 0,183 

Пречистване на отпадъчни води   0,976% 0,036% 0 0 0 0,036% 0,940%   

Битови и приравнените към тях 
потребители 

0,676 0,976% 0,036% 0 0 0 0,036% 0,940% 0,682 

Промишлени и други стопански 

потребители 
  0,976% 0,036% 0 0 0 0,036% 0,940%   

степен на замърсяване 1 0,749 0,976% 0,036% 0 0 0 0,036% 0,940% 0,756 

степен на замърсяване 2 1,331 0,976% 0,036% 0 0 0 0,036% 0,940% 1,344 

степен на замърсяване 3 1,372 0,976% 0,036% 0 0 0 0,036% 0,940% 1,385 

Доставяне на вода на друг ВиК 

оператор „Водоснабдяване и 

канализация ЕООД, гр. Плевен 

0,119 0,976% 0,036% 0 0 0 0,036% 0,940% 0,120 

Доставяне на вода на друг ВиК 

оператор  ВиК оператор „ВиК 

Стенето“ ЕООД 

0,121 0,976% 0,036% 0 0 0 0,036% 0,940% 0,122 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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

след изменение 2020 г.           

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

ДДС 
3,169 

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

лице от домакинство за област Ловеч  за 2018 г.  
3,955 

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

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

 

 

32. „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград 

С Решение № БП-Ц-6 от 22.08.2019 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград като ВиК оператор 

за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2019 г., считано от 01.09.2019 

г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2020-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. септември 2019 г. – м. ноември 2019 г., като общият ИПЦ е в размер на 

0,976 % по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-6 от 22.08.2019 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2020 г. както следва: E2020= 0,025%. 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2019) и коефициент X2020:  

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2020 г. 

Инфлация 
септември 

2019 - 

ноември 
2019 г. 

Х2020= Е2020 + Qр2020 + Qи2020 + 

Y2020 

Х2020 И - X 

Ц2020 = ЦБП 

2020*                               

(1+ И 2019 -

X2020) 

Е2020 Qр2020 Qи2020 Y2020 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2020 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 2,585 0,976% 0,025% 0 0 0 0,025% 0,951% 2,610 

Отвеждане на отпадъчни води 0,129 0,976% 0,025% 0 0 0 0,025% 0,951% 0,130 

Пречистване на отпадъчни води   0,976% 0,025% 0 0 0 0,025% 0,951%   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,322 0,976% 0,025% 0 0 0 0,025% 0,951% 0,325 

Промишлени и други стопански 
потребители 
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степен на замърсяване 1 0,463 0,976% 0,025% 0 0 0 0,025% 0,951% 0,467 

степен на замърсяване 2 0,550 0,976% 0,025% 0 0 0 0,025% 0,951% 0,555 

степен на замърсяване 3 0,650 0,976% 0,025% 0 0 0 0,025% 0,951% 0,656 

Доставяне на вода на друг ВиК 

оператор „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Исперих 

0,876 0,976% 0,025% 0 0 0 0,025% 0,951% 0,884 

Доставяне на вода на друг ВиК 

оператор „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Търговище 

0,700 0,976% 0,025% 0 0 0 0,025% 0,951% 0,707 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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

след изменение 2020 г.           

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

ДДС 
3,678 

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

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 
лице от домакинство за област Разград за 2018 г.  

3,420 

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

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

 

Видно от анализа на социалната поносимост на цените на ВиК услугите за битови и 

приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители същите са над нивото на 

социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

Съгласно чл. 7, т. 1 от ЗРВКУ, при осъществяване на дейността си Комисията се 

ръководи от принципа за осигуряване на условия за предоставяне на всеобщ достъп до и 

социална поносимост на ВиК услугите, а съгласно чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗРВКУ при 

изпълнение на правомощията си за регулиране на цените на ВиК услугите Комисията се 

ръководи от принципите по чл. 7 и от социалната поносимост на цената на ВиК услугите. 

В тази връзка и на основание чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗРВКУ изменените по реда на 

глава четвърта, раздел ІІ от НРЦВКУ цени на ВиК услуги за битови и приравнените към 

тях обществени, търговски и др. потребители са преизчислени до нивото на социалната 

поносимост за област Разград за 2018 г. въз основа на дела на всяка от услугите - 

доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води в изменената комплексна 

цена без ДДС: 

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

Одобрени 
цени за 2019 

г., подлежащи 
на последваща 

корекция   

Цени за 
утвърждаване 

след 
изменение 

2019 г. 

Дял на 
услугата от 

изменената 
комплексна 

цена без ДДС 

Цени за утвърждаване 

до нивото на 
социалната 

поносимост 

Доставяне вода на потребителите 2,585 2,610 85,15% 2,427 

Отвеждане на отпадъчни води 0,129 0,130 4,24% 0,121 

Пречистване на отпадъчни води за 

битови и приравнените към тях 
потребители 

0,322 0,325 10,60% 0,302 

Комплeксна цена без ДДС 3,036 3,065 100,00% 2,850 

Комплeксна цена с ДДС 3,643 3,678   3,420 

 

 

 

Въз основа на гореизложеното, цените на предоставяните от „Водоснабдяване - 

Дунав” ЕООД, гр. Разград ВиК услуги за 2020 г. са, както следва: 

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

Одобрени цени 

за 2020 г., 

подлежащи на 

последваща 

корекция  

И - Х 

Цени за 

утвърждаване 

след изменение 

2020 г., с отчетен 

ефект на 

социална 

поносимост                                      
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Доставяне вода на потребителите 2,585  2,427 

Отвеждане на отпадъчни води 0,129  0,121 

Пречистване на отпадъчни води      

Битови и приравнените към тях потребители 0,322  0,302 

Промишлени и други стопански потребители       

степен на замърсяване 1 0,463 0,951% 0,467 

степен на замърсяване 2 0,550 0,951% 0,555 

степен на замърсяване 3 0,650 0,951% 0,656 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,876 0,951% 0,884 

Доставяне на вода с непитейни качества 0,700 0,951% 0,707 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите след отчитане на 

ефекта от социална поносимост: 

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

след изменение 2020 г.           

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

ДДС 
3,420 

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

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Разград за 2018  г.  
3,420 

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

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

 

33. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София 

С Решение № БП-Ц-8 от 30.10.2019 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София като ВиК 

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2019 г., считано от 

01.11.2019 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2020-2021 г. 

С Решение № БП-Ц-8 от 30.10.2019 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2020 г. както следва: E2020= 0,040% 

Доколкото утвърдената цена за първия ценови период влиза в сила от началото на 

м. ноември 2019 г., а изчисление на изменението се извършва през м. декември 2019 г., 

периодът, за който следва да се приложи инфлация е м. ноември 2019 г., в размер на 0,517 

% по данни на НСИ. 

В тази връзка цените за ВиК услугите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, 

гр. София за 2020 г. са както следва: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2020 г. 

Инфлация 

ноември 

2019 г. 

Х2020= Е2020 + Qр2020 + Qи2020 + 

Y2020 

Х2020 И - X 

Ц2020 = ЦБП 

2020*                               

(1+ И 2019 -

X2020) 

Е2020 Qр2020 Qи2020 Y2020 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2020 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,302 0,517% 0,040% 0 0 0 0,040% 0,477% 1,308 

Отвеждане на отпадъчни води 0,211 0,517% 0,040% 0 0 0 0,040% 0,477% 0,212 

Пречистване на отпадъчни води   0,517% 0,040% 0 0 0 0,040% 0,477%   

Битови и приравнените към тях 
потребители 

0,674 0,517% 0,040% 0 0 0 0,040% 0,477% 0,677 

Промишлени и други стопански 
потребители 

  0,517% 0,040% 0 0 0 0,040% 0,477%   

степен на замърсяване 1 0,813 0,517% 0,040% 0 0 0 0,040% 0,477% 0,817 

степен на замърсяване 2 1,123 0,517% 0,040% 0 0 0 0,040% 0,477% 1,128 

степен на замърсяване 3 1,559 0,517% 0,040% 0 0 0 0,040% 0,477% 1,566 

Доставяне на вода с непитейни 1,098 0,517% 0,040% 0 0 0 0,040% 0,477% 1,103 
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качества 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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

след изменение 2020 г.           

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

ДДС 
2,636 

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

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 
лице от домакинство за област София  - област за 2018 г.  

4,268 

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

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

 

 

34. „АЦК“ ООД 

С Решение № БП-Ц-9 от 27.11.2019 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „АЦК” ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., 

утвърдила е цени на ВиК услуги за 2019 г., считано от 01.12.2019 г., и е одобрила цени на 

ВиК услуги за 2020-2021 г. 

С Решение № БП-Ц-9 от 27.11.2019 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2020 г. както следва: E2020= 0,000% 

 

Доколкото утвърдената цена за първия ценови период влиза в сила от началото на 

м. декември 2019 г., а изчисление на изменението се извършва също през м. декември 

2019 г., не може да се приложи изискването за изменение с инфлационен индекс, намален 

с коефициент Х, поради което цените за ВиК услугите на „АЦК” ООД за 2020 г. са както 

следва: 

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

Одобрени цени, 

подлежащи на 

последваща 

корекция 2020 

г. 

Цени за 

утвърждаване 

за 2020 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,905 1,905 

Отвеждане на отпадъчни води 0,271 0,271 

Пречистване на отпадъчни води     

Битови и приравнените към тях потребители 0,725 0,725 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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

след изменение 2020 г.           

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

3,481 

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

лице от домакинство за област Добрич за 2018 г.  
4,330 

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

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

 

 

При приемане на решенията за одобряване на бизнес план и утвърждаване и 

одобряване на цени за регулаторен период 2017-2021 г., за всяко дружество КЕВР е 

провела открито заседание, на което с ВиК оператора е обсъден докладът и проектът на 

решение за одобряване на бизнес плана, утвърждаване и одобряване на цени на ВиК 

услуги за регулаторния период, включително одобрените цени за 2020 г., стойността на 

коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството и разходите, за които се 
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прилага коефициентът Qр. Проведено е и обществено обсъждане, на което със 

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

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

одобрените цени за 2020 г., стойността на коефициент Е за подобряване ефективността на 

дружеството и разходите, за които се прилага коефициентът Qр. 

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

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

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

ценовия период, за който се отнасят. 

Методологията за изменение на одобрените цени е ясно разписана в чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, съгласно която одобрените цени на ВиК услуги (посочени изрично в 

решението за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК 

услуги, обсъдени преди вземането на решение на открито заседание с дружеството и на 

обществено обсъждане със заинтересованите лица) се изменят на база на актуална 

информация за инфлацията от влизането в сила на утвърдената цена за първия 

ценови период, намалена с коефициент Х.  

Към момента на изготвяне на доклада има налични данни за месечна инфлация, 

които са публично оповестени и достъпни на интернет страницата на НСИ към  

м. октомври 2019 г. - динамичен ред CPI_1.2.xls. 

Коефициент Х се определя по формулата Е + Qр + Qи + Y. 

Коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството е посочен изрично в 

решението за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК 

услуги, обсъден преди вземането на решение на открито заседание с дружеството и на 

обществено обсъждане със заинтересованите лица. 

Коефициент Qр отразява разликата между прогнозните и действителните разходи, 

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

на нови активи. Конкретните разходи за всеки ВиК оператор, за които ще се прилага 

коефициентът Qр, са изрично посочени в решението за одобряване на бизнес план и за 

утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, обсъдени преди вземането на решение 

на открито заседание с дружеството и на обществено обсъждане със заинтересованите 

лица. През 2019 г. дружествата са представили в годишните си отчети за 2018 г. реално 

извършените допълнителни разходи, които са проверени от КЕВР. 

Съгласно чл. 4, ал. 4, т. 1 от НРЦВКУ, изменение на одобрените цени на ВиК 

услуги с коефициент Y и коефициент Qи се извършва след третата година на 

регулаторния период, като в този случай намалението или увеличението на необходимите 

приходи действа за съответния пети ценови период, респективно тези коефициенти не се 

прилагат за 2020 г.   

Съгласно чл. 29, ал. 3 от НРЦВКУ, при служебното изменение на одобрените цени 

на ВиК услуги се извършва анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги. 

Актуална информация за разполагаем средномесечен паричен доход на лице от 

домакинството по области за 2018 г. от изследване „Статистика на доходите и условията 

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

№ Ф-04-24-8 от 17.08.2019 г. 

 

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

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

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

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

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

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

се разглеждат заявления или искания, свързани с утвърждаване на цени. Предвид 
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императивния характер на разпоредбата при приемане на решение за утвърждаване на 

цени за съответния ценови период от регулаторния период КЕВР следва да проведе 

открито заседание. 

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

обсъждане със заинтересованите лица при изготвянето на общи административни актове, 

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

развитие на енергийния сектор и на ВиК сектора. Видно от текста на разпоредбата 

провеждането на обществено обсъждане е задължително само при приемането на общи 

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

относно обществената значимост.   

Решенията за утвърждаване на цени на ВиК услугите за съответния ценови период 

от регулаторния период по своята същност са индивидуални административни актове, 

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

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

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

услуги за 2020 г. (посочени изрично в решението за одобряване на бизнес план и за 

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

решението на открито заседание с дружеството и на обществено обсъждане със 

заинтересованите лица, като в настоящото административно производство се изменят 

само въз основа на обективни обстоятелства – инфлация, коефициент Е за подобряване 

ефективността на дружеството, и коефициент Qр, отразяващ разликата между 

прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 13 от 

Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 6, т. 2 и 

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

канализационни услуги, 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Утвърждава, считано от 01.01.2020 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Софийска вода“ АД, както следва: 

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

Доставяне вода на потребителите 1,461 

Отвеждане на отпадъчни води 0,495 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,349 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,398 

степен на замърсяване 2 0,698 

степен на замърсяване 3 0,873 

ВС "Бели Искър" 0,111 

ВС "Божурище" 0,459 

ВС "Вода с непитейни качества" 0,739 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 
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и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

 

2. Утвърждава, считано от 01.01.2020 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, 

гр. Смолян: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,391 

Отвеждане на отпадъчни води 0,280 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,523 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,732 

степен на замърсяване 2 1,047 

степен на замърсяване 3 1,307 

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

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

 

3. Утвърждава, считано от 01.01.2020 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ 

ООД: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,822 

Отвеждане на отпадъчни води 0,376 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,479 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,685 

степен на замърсяване 2 0,815 

степен на замърсяване 3 0,982 

Доставяне вода на друг ВиК оператор 0,868 

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

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

 

4. Утвърждава, считано от 01.01.2020 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, 

гр. Пловдив: 

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

Доставяне вода на потребителите 1,258 

Отвеждане на отпадъчни води 0,123 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,475 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,560 

степен на замърсяване 2 0,817 

степен на замърсяване 3 1,073 

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

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

5. Утвърждава, считано от 01.01.2020 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, 

гр. Силистра: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 
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Доставяне вода на потребителите 2,238 

Отвеждане на отпадъчни води 0,175 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,481 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,530 

степен на замърсяване 2 0,774 

степен на замърсяване 3 0,967 

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

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

 

6. Утвърждава, считано от 01.01.2020 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,594 

Отвеждане на отпадъчни води 0,144 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,443 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,487 

степен на замърсяване 2 0,714 

степен на замърсяване 3 0,891 

Доставяне на вода с непитейни качества 0,717 

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

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

 

7. Утвърждава, считано от 01.01.2020 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, 

гр. Русе: 

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

Доставяне вода на потребителите 2,062 

Отвеждане на отпадъчни води 0,230 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,338 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,371 

степен на замърсяване 2 0,544 

степен на замърсяване 3 0,679 

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

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

 

8. Утвърждава, считано от 01.01.2020 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Напоителни системи“ ЕАД: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

ВС Дупница - Кюстендил 0,127 

ВС Белово 0,083 

ВС Плевен 0,075 

ВС Йовковци 0,142 

ВС Долен Дунав 0,127 

ВС Източно Софийско поле 0,035 

ВС Ботевград 0,073 

ВС Шумен-Търговище 0,025 
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ВС Добрич 0,292 

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

анализ на социална поносимост. 

 

9. Утвърждава, считано от 01.01.2020 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „ВиК – Златни пясъци“ ООД: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,301 

Отвеждане на отпадъчни води 1,555 

Доставяне на вода на друг ВиКО - "ВиК - Варна"ООД, гр. Варна 1,357 

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

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

 

10. Утвърждава, считано от 01.01.2020 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, 

гр. Перник: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,420 

Отвеждане на отпадъчни води 0,200 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,394 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,440 

степен на замърсяване 2 0,779 

Доставяне на вода с непитейни качества 0,136 

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

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

 

11. Утвърждава, считано от 01.01.2020 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, 

гр. Монтана: 

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

Доставяне вода на потребителите 1,794 

Отвеждане на отпадъчни води 0,263 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,537 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,762 

степен на замърсяване 2 0,933 

степен на замърсяване 3 1,078 

Доставяне на вода на друг ВиКО - ВС Враца 0,112 

Доставяне на вода на друг ВиКО - ВС Берковица 0,088 

Доставяне на вода на друг ВиКО - ВС Видин 0,268 

Доставяне на вода с непитейни качества 1,336 

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

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 
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12. Утвърждава, считано от 01.01.2020 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация - 

Шумен“ ООД: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 2,247 

Отвеждане на отпадъчни води 0,149 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,554 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,620 

степен на замърсяване 2 0,885 

степен на замърсяване 3 1,372 

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

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

 

13. Утвърждава, считано от 01.01.2020 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация - 

Сливен“ ООД: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,812 

Отвеждане на отпадъчни води 0,089 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,408 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,485 

степен на замърсяване 2 0,665 

степен на замърсяване 3 0,970 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,695 

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

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

 

14. Утвърждава, считано от 01.01.2020 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, 

гр. Бургас: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,415 

Отвеждане на отпадъчни води 0,503 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,652 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,847 

степен на замърсяване 2 1,043 

степен на замърсяване 3 1,304 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,036 

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

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

15. Утвърждава, считано от 01.01.2020 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, 

гр. Ямбол: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 
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Доставяне вода на потребителите 1,792 

Отвеждане на отпадъчни води 0,334 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,399 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,439 

степен на замърсяване 2 0,641 

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

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

 

16. Утвърждава, считано от 01.01.2020 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, 

гр. Враца: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,938 

Отвеждане на отпадъчни води 0,336 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,454 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,627 

степен на замърсяване 2 0,777 

степен на замърсяване 3 0,936 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,127 

Доставяне на вода с непитейни качества 1,752 

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

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

 

17. Утвърждава, считано от 01.01.2020 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ 

АД, гр. Добрич: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 2,220 

Отвеждане на отпадъчни води 0,272 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,390 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,436 

степен на замърсяване 2 0,707 

степен на замърсяване 3 0,864 

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

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

 

18. Утвърждава, считано от 01.01.2020 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово: 

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

Доставяне вода на потребителите 0,930 

Отвеждане на отпадъчни води 0,106 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,315 

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

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 
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19. Утвърждава, считано от 01.01.2020 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,412 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,454 

степен на замърсяване 2 0,665 

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

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

 

20. Утвърждава, считано от 01.01.2020 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Верила Сървис” АД: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,663 

Отвеждане на отпадъчни води 0,999 

Доставяне на вода с непитейни качества 1,341 

Дружеството не предоставя услугата доставяне на вода на битови потребители, 

поради което не се извършва анализ на социална поносимост. 

 

21. Утвърждава, считано от 01.01.2020 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация - 

Видин” ЕООД, гр. Видин: 

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

Доставяне вода на потребителите 1,883 

Отвеждане на отпадъчни води 0,356 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,308 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,340 

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

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

 

22. Утвърждава, считано от 01.01.2020 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация 

Йовковци” ООД, гр. Велико Търново: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,478 

Отвеждане на отпадъчни води 0,186 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,458 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,663 

степен на замърсяване 2 0,746 

степен на замърсяване 3 0,965 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,179 

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

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 
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23. Утвърждава, считано от 01.01.2020 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,142 

Доставяне на вода с непитейни качества 0,143 

За цените на услугите доставяне на вода на друг ВиК оператор и доставяне на вода 

с непитейни качества не се извършва анализ на социална поносимост. 

 

24. Утвърждава, считано от 01.01.2020 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „В и К” ООД, гр. Габрово: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,664 

Отвеждане на отпадъчни води 0,176 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,419 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,532 

степен на замърсяване 2 0,695 

степен на замърсяване 3 0,942 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,353 

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

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

 

25. Утвърждава, считано от 01.01.2020 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, 

гр. Плевен: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,786 

Отвеждане на отпадъчни води 0,216 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,399 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,571 

степен на замърсяване 2 0,642 

степен на замърсяване 3 0,866 

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

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

 

26. Утвърждава, считано от 01.01.2020 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „В и К-Кресна“ ООД, гр. Кресна: 

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

Доставяне вода на потребителите 0,573 

Отвеждане на отпадъчни води 0,160 

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

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

27. Утвърждава, считано от 01.01.2020 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, 

гр. Благоевград: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 
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Доставяне вода на потребителите 1,303 

Отвеждане на отпадъчни води 0,232 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,426 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,550 

степен на замърсяване 2 0,704 

степен на замърсяване 3 0,960 

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

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

 

28. Утвърждава, считано от 01.01.2020 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева 

баня: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 0,799 

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

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

 

29. Утвърждава, считано от 01.01.2020 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация 

Берковица“ ЕООД: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,016 

Отвеждане на отпадъчни води 0,194 

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

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

 

30. Утвърждава, считано от 01.01.2020 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, 

гр. Стара Загора: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,995 

Отвеждане на отпадъчни води 0,134 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,379 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,424 

степен на замърсяване 2 0,607 

степен на замърсяване 3 0,936 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,562 

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

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

31. Утвърждава, считано от 01.01.2020 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „В и К” АД, гр. Ловеч: 

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

Доставяне вода на потребителите 1,776 

Отвеждане на отпадъчни води 0,183 

Пречистване на отпадъчни води   



68 
 

Битови и приравнените към тях потребители 0,682 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,756 

степен на замърсяване 2 1,344 

степен на замърсяване 3 1,385 

Доставяне на вода на друг ВиКО - „Водоснабдяване и канализация 

ЕООД, гр. Плевен 
0,120 

Доставяне на вода на друг ВиКО - „В и К- Стенето“ ЕООД, гр. Троян 0,122 

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

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

 

32. Утвърждава, считано от 01.01.2020 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. 

Разград: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 2,427 

Отвеждане на отпадъчни води 0,121 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,302 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,467 

степен на замърсяване 2 0,555 

степен на замърсяване 3 0,656 

Доставяне на вода на друг ВиКО „Водоснабдяване и канализация“ 

ООД, гр. Исперих 
0,884 

Доставяне на вода на друг ВиКО „Водоснабдяване и канализация“ 
ООД, гр. Търговище 

0,707 

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

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

 

33. Утвърждава, считано от 01.01.2020 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, 

гр. София: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,308 

Отвеждане на отпадъчни води 0,212 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,677 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,817 

степен на замърсяване 2 1,128 

степен на замърсяване 3 1,566 

Доставяне на вода с непитейни качества 1,103 

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

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

 

34. Утвърждава, считано от 01.01.2020 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „АЦК“ ООД: 

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

Доставяне вода на потребителите 1,905 

Отвеждане на отпадъчни води 0,271 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,725 



69 
 

 

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

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

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - София град в 

14 - дневен срок. 

 

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

        ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

 

     ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

       РОСИЦА ТОТКОВА 

 
 


