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П Р О Т О К О Л 
 

№ 146 

 
София, 06.07.2016 година 

 

Днес, 06.07.2016 г. от 09:18 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Водоснабдяване и 

канализация“, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.  

 

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Валентин Петков, Димитър 

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

 На заседанието присъстваха И. Касчиев - началник на отдел „Ценово регулиране и 

бизнес планове - водоснабдителни и канализационни услуги“ и експерти на КЕВР. 

 

 И. Иванов предложи в дневния ред да бъде включена допълнителна т. 6 (Доклад и 

проект на решение относно внесено заявление с вх. № В-17-30-10/27.06.2016 г. за 

утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на 

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

 Предложението за включването на т. 6 в дневния ред е прието с три гласа „за”, от 

които два гласа (Валентин Петков и Димитър Кочков) на членове на Комисията със стаж 

във В и К сектора. 

 

 Установено бе, че няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече 

при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 1. Доклад с вх. № В-Дк-12704.07.2016 и проект на решение относно внесено 

заявление с вх. № В-17-21-9/28.06.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация – Видин” ЕООД.   

Работна група: Ивайло Касчиев, Ани Гюрова, Лолита Косева 

 

 2. Доклад с вх. № В-Дк-128/04.07.2016 и проект на решение относно внесено 

заявление с вх. № В-17-25-8/17.06.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги на „Водоснабдяване -Дунав” ЕООД,  гр. Разград. 

Работна група: Ивайло Касчиев, Ани Гюрова, Лолита Косева 

 

 3. Доклад с вх. № В-Дк-126/04.07.2016 и проект на решение относно внесено 

заявление с вх. № В-17-04-6/07.04.2016 г., коригирано с вх. № В-17-04-6/20.04.2016 г. и вх. 

№ В-17-04-13/13.06.2016 г., за утвърждаване на цени за нова услуга пречистване на 

отпадъчните води на „Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград. 

Работна група: Ивайло Касчиев, Ани Гюрова, Лолита Косева 
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4. Доклад с вх. № В-Дк-125/04.07.2016 и проект на решение относно внесено 

заявление с вх. № В-17-28-7/20.06.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана. 

Работна група: Ивайло Касчиев, Румяна Костова, Силвия Маринова 

 

5. Доклад с вх. № В-Дк-129/04.07.2016 и проект на решение относно внесено 

заявление с вх. № В-17-15-6/23.03.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич. 

Работна група: Ивайло Касчиев, Хриси Йорданова, Лолита Косева 

 

 

6. Доклад и проект на решение относно внесено заявление с вх. № В-17-30-

10/27.06.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги 

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

Работна група: Ивайло Касчиев, Хриси Йорданова, Силвия Маринова  

 

По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № В-Дк-12704.07.2016 и проект на решение 

относно внесено заявление с вх. № В-17-21-9/28.06.2016 г. за утвърждаване на цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация – 

Видин” ЕООД.   

 

„Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД  гр. Видин е внесло в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление за утвърждаване/изменение на 

цени на водоснабдителните и канализационните услуги с вх. № В-17-21-9/28.06.2016 г. 

С Решение № Ц-40/26.09.2012 г., считано от 01.10.2012 г.на „ВиК - Видин” ЕООД 

гр. Видин са утвърдени цени и ценообразуващи елементи за втори ценови период от 

регулаторния период, образувани по метода „горна граница на цени”, както следва:  

ВС „Помпена” 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите -  1,50 лв./куб.м 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води         - 0,25 лв./куб.м 

ВС „Гравитачна“ 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите  - 0,86 лв./куб.м 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води за - 0,14 лв./куб.м 

 (Цените са без включен ДДС)  

С внесеното Заявление с вх. № В-17-21-9/28.06.2016 г. „ВиК - Видин” EООД гр. Видин 

предлага за утвърждаване цени на ВиК услуги единствено за ВС „Помпена“, както следва: 

ВС „Помпена” 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите -  1,67 лв./куб.м 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води         - 0,31 лв./куб.м 

(Цените са без включен ДДС)  

Във внесеното заявление дружеството не е поискало изменение на действащите 

цени за ВС „Гравитачна“ и не представило електронен модел на хартиен и магнитен 

носител за тази система.  

От прегледа на внесеното заявление е установено, че ВиК операторът е изпълнил 

изискването на чл. 18 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и 

канализационните услуги (НРЦВКУ, Наредбата) за предварително оповестяване в 

средствата за масово осведомяване на предложението си за нови цени или за изменение на 

действащите цени на ВиК услуги, видно от приложените копия на обяви във вестниците 

„Новинар“ от 25.05.2016 г. и „Конкурент“ от 25.05.2016 г. 

1. Предложени от ВиК оператора разходи и ценообразуващи елементи във внесеното 

заявление за цени на ВиК услуги 

Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги са образувани съгласно  
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НРЦВКУ и Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните 

услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени“, приети с решение по т. 

5 от Протокол № 17/31.01.2011 г. на КЕВР (Указанията). 

В заявлението за утвърждаване на цени на ВиК услуги ВиК операторът е 

предложил, следното изменение на ценообразуващите елементи и разходите за ВС 

“Помпена“:  

1.1. Нетекущи активи  

Признатата стойност на нетекущите активи е определена на база отчетната стойност 

на дълготрайните активи за 2015 г. в съответствие с амортизационния план за регулаторни 

цели и годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2015 г., както следва: 

за услугата доставяне на вода на потребителите   -    7 104 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води          -    2 178 хил. лв. 

1.2. Среден размер на инвестициите  

Средният размер на инвестициите, включени в регулаторната база на активите е 

определен в съответствие с инвестиционните разходи за оставащата  година от 

регулаторния период (2016 г.) съгласно одобрения с Решение № БП-29/23.02.2016 г. на 

КЕВР допълнен бизнес план, както следва: 

за услугата доставяне на вода на потребителите     -  420 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води            -        38 хил. лв. 

1.3. Необходим оборотен капитал 

Необходимият оборотен капитал включен в регулаторната база на активите е 

определен на база нетен цикъл на оборотния капитал от 28 дни и 13 бр. цикли в годината в 

съответствие с  Решение № Ц-40/26.09.2012 г. на Комисията, както следва: 

за услугата доставяне на вода на потребителите     -  367 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води            -        29 хил. лв. 

1.4. Регулаторна база на активите (РБА) 

Предложената регулаторна база на активите е образувана с отчетни данни за 

нетекущите активи за 2015 г, както следва:  

за услугата доставяне на вода на потребителите    -  2 853 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води           -    457 хил. лв. 

1.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е, в размер 7,70 %, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 

6,93% при данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 

7,78%, в съответствие с утвърдената с Решение № Ц-40/26.09.2012 г. на Комисията. 

1.6. Годишни разходи 

Предложените със заявлението цени на ВиК услуги от ВС „Помпена“ са образувани 

на базата на разходите от утвърдените цени с Решение № Ц-40/26.09.2012 г. ВиК 

операторът не е представил обосновка за прогнозираните за двете услуги променливи 

разходи. Разходите за  възнаграждения и за осигуровки за двете услуги са прогнозирани с 

увеличение спрямо утвърдените. ВиК операторът е посочил, че тези разходи са 

прогнозирани в съответствие с увеличение на трудовите възнаграждения на работниците 

и служителите на дружеството във връзка с подписан нов Браншови колективен трудов 

договор в сила от 01.05.2016 г.  

Разходите, с които са образувани предложените за утвърждаване цени на ВиК 

услуги са както следва: 

1.6.1. За услугата доставяне на вода на потребителите  

Предложените общи разходи в размер на 4 971 хил. лв. са увеличени с 59 хил. лв. 

спрямо утвърдените в цената за услугата с Решение № Ц-40/26.09.2012 г. на Комисията. 

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е както 

следва:  

Разходите за материали в размер на 958 хил. лв. са намалени със 175 хил.лв. 

спрямо утвърдените, в резултат на предложени по-ниски променливи разходи и включват: 
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 Променливи разходи, в т.ч.: 

разходи за обеззаразяване в размер на 15 хил.лв., намалени с 4 хил.лв. спрямо 

утвърдените; 

разходи за електроенергия за технологични нужди в размер на 619 хил.лв., 

намалени със 170 хил.лв. спрямо утвърдените.   

 Условно-постоянните разходи са прогнозирани равни на утвърдените в 

действащата цена за услугата.  

Разходите за външни услуги в размер на 368 хил.лв. са намалени с 51 хил.лв.  

спрямо утвърдените в резултат на предложени по-ниски променливи разходи и включват: 

 Променливи разходи, в т.ч: 

разходи за доставяне на вода на входа от друг ВиК оператор в размер на 55 хил.лв., 

намалени с 5 хил.лв. спрямо утвърдените; 

разходи за такса регулиране в размер на 19 хил.лв., намалени с 3 хил.лв. спрямо 

утвърдените; 

разходи за ползване на водни обекти в размер на 112 хил.лв., намалени с 43 хил.лв. 

спрямо утвърдените;  

 Условно-постоянните разходи са прогнозирани равни на утвърдените в 

действащата цена за услугата.  

Разходите за амортизации са в размер на 270 хил.лв., в т.ч.: 

разходи за амортизации в размер на 264 хил.лв., увеличени със 78 хил.лв. спрямо 

утвърдените и са определени в съответствие с амортизационния план за регулаторни цели 

за 2015 г.; 

разходи за амортизации от инвестиции в размер на 6 хил. лв. са определени в 

съответствие с инвестициите за оставащата година (2016 г.) от регулаторния период на 

одобрения с Решение № БП-29/23.02.2016 г. допълнен бизнес план за 2016 г.  

Разходите за трудови възнаграждения са в размер на 2 110 хил. лв. увеличени със 

169 хил.лв. спрямо утвърдените; 

 Разходите за осигуровки са в размер на 643 хил. лв., в т.ч.: 

социални осигуровки в размер на 441 хил. лв., увеличени с 52 хил.лв. спрямо 

утвърдените; 

социални разходи в размер на 202 хил. лв., намалени с 21 хил.лв. спрямо 

утвърдените.  

Други разходи в размер на 86 хил. лв. са равни на утвърдените. 

Разходите за текущ и авариен ремонт в размер на 537 хил. лв. са равни на 

утвърдените. 

1.6.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води 

Предложените общи разходи в размер на 471 хил. лв. са увеличени с 60 хил. лв. 

спрямо утвърдените в цената за услугата с Решение № Ц-40/26.09.2012 г. на Комисията. 

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е както 

следва:  

Разходите за материали в размер на 120 хил.лв. са увеличени с 3 хил. лв. спрямо 

утвърдените, в резултат на предложени по-високи разходи за електроенергия. 

 Променливи разходи, в т.ч.: 

разходи за обеззаразяване не са предвидени, при утвърдени  1 000 лв. в действащата 

цена за услугата; 

разходи за електроенергия за технологични нужди в размер на 103 хил.лв., 

увеличени с 4 хил.лв. спрямо утвърдените.   

 Условно-постоянните разходи са прогнозирани равни на утвърдените в 

действащата цена за услугата.  

Разходите за външни услуги в размер на 14 хил.лв. са увеличени с 3 хил.лв. спрямо 

утвърдените, в резултат на предложени по-високи променливи разходи и включват: 

 Променливи разходи, в т.ч.: 

разходи за заустване в размер на 8 хил.лв.,  увеличени с 3 хил.лв. спрямо 
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утвърдените; 

 Условно-постоянните разходи са прогнозирани равни на утвърдените в 

действащата цена за услугата.  

Разходите за амортизации са в размер на 99 хил.лв., в т.ч.: 

разходи за амортизации в размер на 97 хил.лв., увеличени с 15 хил.лв. спрямо 

утвърдените и са определени в съответствие с амортизационния план за регулаторни цели 

за 2015 г.;  

разходи за амортизации от инвестиции в размер на 2 хил. лв. са определени в 

съответствие с инвестициите за оставащата година (2016 г.) от регулаторния период на 

одобрения с Решение № БП-29/23.02.2016 г. допълнен бизнес план за 2016 г. 

Разходите за трудови възнаграждения в размер на 124 хил. лв. са увеличени с 31 

хил.лв. спрямо утвърдените. 

 Разходите за осигуровки са в размер на 45 хил. лв., в т.ч.: 

социални осигуровки в размер на 29 хил. лв., увеличени с 5 хил.лв. спрямо 

утвърдените; 

социални разходи в размер на 16 хил. лв., увеличени с 2 спрямо утвърдените.  

Други разходи в размер на 7 хил. лв. са равни на утвърдените. 

Разходите за текущ и авариен ремонт в размер на 62 хил. лв. са равни на 

утвърдените. 

1.7. Количества вода  

Предложените количествата за ВС „Помпена“ за доставяне на вода на потребителите 

и за отвеждане на отпадъчни води не съответстват на количествата съгласно Решение № Ц-

40/26.09.2012 г. на Комисията, а са образувани като средногодишни отчетени количества за 

периода 2011 - 2015 г. и са както следва: 

Доставяне на вода на потребителите  

Количества вода на входа на ВС                                       6 065 хил. м3 

Количества вода за доставяне на потребителите             3 113 хил. м3   

Общи загуби на вода                                                           48,7 % 

Отвеждане на отпадъчните води  

Количествата на отведените отпадъчни води                  1 635 хил. м3   

1.8. Необходими годишни приходи 

Доставяне на вода на потребителите –  5 191 хил. лв. 

Отвеждане на отпадъчните води  –     506 хил. лв. 

2.Констатации и правна рамка 
Въз основа на извършения анализ на внесеното заявление за цени на ВиК 

услуги са направени следните констатации:  

1. С решение № БП-048/17.12.2008 г., Комисията е одобрила бизнес план на „ВиК-

Видин“ ЕООД гр. Видин за периода 2009 - 2013 г. 

2. С Решение № Ц-56/17.12.2009 г., считано от 01.01.2010 г. Комисията е приела 

прилагането на метод на регулиране чрез стимули „горна граница на цени” за 

„Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД гр. Видин, определила е регулаторен 

период с продължителност до 31.12.2013 г. и е утвърдила на ВиК оператора цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги за първия ценови период от регулаторния 

период, като за базова година е използвана 2008 г.  

3. Правната рамка на метода на регулиране чрез стимули “горна граница на цени” на 

цените на ВиК услуги се съдържа в Закона за регулиране на водоснабдителните и 

канализационни услуги (ЗРВКУ), в НРЦВКУ и в Указанията. НРЦВКУ определя правилата 

за образуване на цените и тяхното изменение, както и редът за внасянето на заявленията за 

утвърждаване и изменение на цените.  

4. Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2, б „а” от НРЦВКУ при прилагане на метода „горна граница 

на цени” КЕВР утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от определения 

регулаторен период и ги изменя в края на всяка година от регулаторния период с 

инфлационен индекс, коригиран с коефициент за подобряване на ефективността на ВиК 
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оператора. 

5. Съгласно т. 51 от Указанията, годишни корекции на цените се извършват на 

основата на ценовия изчислителен модел за утвърдените цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги за предходния ценови период от регулаторния период. 

6. С решение № Ц-03/20.02.2012 г. Комисията е утвърдила на ВиК оператора цени на 

ВиК услуги за втори ценови период от регулаторния период и на основание чл. 19 от 

ЗРВКУ с Решение № Ц-40/26.09.2012 г., Комисията е утвърдила цена на услугата доставяне 

на вода на потребителите за ВС „Помпена“. 

7. С решение № БП-33/19.05.2015 г. е одобрен допълнен бизнес план за периода 2014 г. 

– 2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на „ВиК - Видин“ ЕООД гр. 

Видин за периода 2009 г. – 2013 г.   

8. С решение № БП-29/23.02.2016 г. е одобрен допълнен допълнен бизнес план за 

развитие на дейността на „ВиК - Видин“ ЕООД гр. Видин за 2016 г. 

9. Съгласно чл.14 ал.1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и икономическата част 

на бизнес плановете е условие за одобряването им в частта за цените. 

3. Предложение за корекция на разходи и ценообразуващи елементи 
След извършения преглед на заявлението за цени на ВиК услуги на „ВиК - Видин” 

ЕООД гр. Видин, разходите и ценообразуващите елементи на внесените за утвърждаване 

цени на ВиК услуги се коригират съгласно изискванията на глава четвърта от Указанията, 

както следва: 

3.1. Нетекущи активи  

Предложената признатата стойност на нетекущите активи е определена на база 

отчетната стойност на дълготрайните активи за 2015 г. в съответствие с амортизационния 

план за регулаторни цели и годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2015 г. и се 

приема. 

3.2. Среден размер на инвестиции  

Предложеният среден размер на инвестициите, включени в регулаторната база на 

активите е определен с инвестиционните разходи за оставащата  година от регулаторния 

период (2016 г.) съгласно одобрения с Решение № БП-29/23.02.2016 г. на КЕВР допълнен 

бизнес план и се приема. 

3.3. Необходим оборотен капитал 

Предложеният от ВиК оператора необходим оборотен капитал е образуван с нетен 

цикъл в съответствие с Решение № Ц-40/26.09.2012 г. на Комисията, но с оглед корекциите 

по т. 3.6 се коригира, както следва: 

за услугата доставяне на вода на потребителите     -  347 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води            -    25 хил. лв. 

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 

28 дни съгласно т.12 от Протокол № 83/29.06.2009 г. на Комисията. 

3.4. Регулаторна база на активите 

Предложената от ВиК оператора регулаторна база на активите с оглед корекциите по 

т. 3.3 се коригира, както следва: 

за услугата доставяне на вода на потребителите  -  2 833 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води         -     453 хил. лв. 

3.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

Предложената норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане в 

размер 7,70 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след 

данъчно облагане 6,93% при данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на 

привлечения капитал 7,78%, в съответствие с утвърдената с Решение № Ц-40/26.09.2012 г. 

на Комисията и се приема. 

3.6. Признати годишни разходи 

Предложените разходи за ВиК услугите не се приемат и се коригират съгласно 

изискванията на глава четвърта от Указанията, както следва: 

3.6.1. Всички условно-постоянни разходи (без разходите за амортизации) по 
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водоснабдителни и канализационни услуги утвърдени с решение № Ц-40/26.09.2012 г. на 

Комисията са коригирани със средногодишен инфлационен индекс за 2015 г. (- 0,1%) по 

данни на НСИ за индекса на потребителските цени. 

Преизчислените условно-постоянни разходи (без разходите за амортизации) след 

корекцията със средногодишен инфлационен индекс са коригирани с коефициент за 

подобряване на ефективността Х = 0,1%, съгласно т. 55 от Указанията.  

3.6.2. Променливи разходи 

3.6.2.1. За услугата доставяне на вода на потребителите: 

разходи за обеззаразяване в размер на 15 хил.лв. се приемат; 

разходи за електроенергия за технологични нужди, в размер на 619 хил. лв., не се 

приемат, а се коригират на 580 хил. лв., при отчитане на следните фактори: 

 отчет и прогноза на електрическа енергия за услугата по нива на 

напрежение; 

 приложен коефициент за енергийна ефективност 0,914 въз основа на 

усреден специфичен разход –  кВтч/м3 вода на вход ВС, за периода 2013-2015 г.; 

 действащи цени на електрическа енергия ниско напрежение, мрежови 

услуги и надбавки, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на Комисията; 

 действаща цена на електрическа енергия средно напрежение на свободен 

пазар, съгласно Договор № 1/2016 от 04.01.2016 г. за доставка на  електрическа 

енергия средно напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на 

дружеството за период от една година, сключен с "ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ 

УСЛУГИ“ ЕООД; 

 действаща цена на електрическа енергия ниско напрежение на свободен 

пазар, съгласно Договор № 2/2016 от 12.01.2016 г. за доставка на  електрическа 

енергия ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на 

дружеството за период от една година, сключен с "ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕАД; 

разходи за доставяне на вода на входа от друг ВиК оператор в размер на 55 хил.лв. 

равни на отчетените за 2015 г. и се приемат; 

разходи за такса регулиране в размер на 19 хил.лв. са определени в съответствие с 

дължимата от ВиК оператора такса регулиране към 01.01.2016 г. и се приемат; 

разходи за ползване на водни обекти в размер на 112 хил.лв. са определени в 

съответствие с дължимата от ВиК оператора такса за 2015 г. съгласно Тарифа за таксите 

за водовземане, за ползване на водни обекти и за замърсяване и се приемат. 

3.6.2.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води: 

разходи за електроенергия за технологични нужди за услугата отвеждане на 

отпадъчните води, в размер на 103 хил. лв., не се приемат, а се коригират на 94 хил. лв., при 

отчитане на следните фактори: 

 отчет и прогноза на електрическа енергия за услугата по нива на 

напрежение; 

 приложен коефициент за енергийна ефективност 0,938 въз основа на 

усреден специфичен разход –  кВтч/м3 отведена отпадъчна вода, за периода 2013-2015 

г.; 

 действащи цени на електрическа енергия ниско напрежение, мрежови 

услуги и надбавки, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на Комисията; 

 действаща цена на електрическа енергия средно напрежение на свободен 

пазар, съгласно Договор № 1/2016 от 04.01.2016 г. за доставка на  електрическа енергия 

средно напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на дружеството за 

период от една година, сключен с "ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД. 

разходи за заустване в размер на 8 хил.лв. са определени в съответствие с 

дължимата от ВиК оператора такса за заустване за 2015 г. съгласно Тарифа за таксите за 

водовземане, за ползване на водни обекти и за замърсяване и се приемат. 

 

3.6.3. Разходи за амортизации 
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 Предложените разходи за амортизации и разходи за амортизации от инвестиции за 

двете услуги са определени в съответствие с амортизационния план за регулаторни цели за 

2015 г. и с инвестиционните разходи за оставащата  година от регулаторния период (2016 

г.) съгласно одобрения с Решение № БП-29/23.02.2016 г. на КЕВР допълнен бизнес план и 

се приемат. 

3.7. Количества вода  

Предложените количества от ВС “Помпена“ за доставяне на вода и отвеждане на 

отпадъчните води не се приемат.  

С оглед на двукратното удължаване на регулаторния период и отчитайки факта, че 

действащите цени на „ВиК-Видин“ ЕООД гр. Видин за ВС „Помпена“, утвърдени с 

решение № Ц-40/26.09.2012 г. на Комисията, са образувани с отчетени количества за 

доставяне на вода на потребителтие и отвеждане на отпадъчни води за 2008 г., като в 

съответствие с т. 38 и т. 41 от Указанията, количествата от ВС „Помпена“ за доставяне на 

вода на потребителите и отведените отпадъчни води в новия ценови модел на дружеството 

се коригират на базата на средногодишни количества, изчислени въз основа на отчетни 

данни от началото на регулаторния период 2009 - 2015 г., както следва: 

Количества вода за доставяне на потребителите   - 3 177 хил. м3   

Количествата на отведените отпадъчни води        -  1 667 хил. м3   

3.8. Необходими годишни приходи 

за услугата доставяне на вода на потребителите - 4 943 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води        -    460 хил. лв. 

3.9. Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги 

Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е 2,65 лв./куб.м, изчислена съгласно 

§ 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област 

Видин за 2014 г. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и 

канализация - Видин” ЕООД гр. Видин за битови и приравнените към тях обществени, 

търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на В и К 

услуги. 

Във връзка с изложеното, разходите и ценообразуващите елементи за 

водоснабдителните и канализационните услуги за ВС „Помпена“ на „Водоснабдяване 

и канализация - Видин” ЕООД гр. Видин са, както следва: 

Признати годишни разходи: 

за услугата доставяне на вода на потребителите - 4 725 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води        -    425 хил. лв. 

Регулаторна база на активите: 

за услугата доставяне на вода на потребителите - 2 833 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води        -    453 хил. лв. 

Необходим оборотен капитал: 

за услугата доставяне на вода на потребителите  -  347 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води         -    25 хил. лв. 

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 

28 дни съгласно т.12 от Протокол № 83/29.06.2009 г. на Комисията. 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е, в размер 7,70 %, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 

6,93% при данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 

7,78%, в съответствие с утвърдената с Решение № Ц-40/26.09.2012 г. на Комисията. 

Необходими годишни приходи: 

за услугата доставяне на вода на потребителите - 4 943 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води        -    460 хил. лв. 

Количества вода:  

Количества вода за доставяне на потребителите                            - 3 177 хил. м3 

Количествата на отведените отпадъчни води                                 - 1 667 хил. м3   
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Цени на ВиК услуги на „ВиК - Видин” ЕООД гр. Видин: 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   -  1,56 лв./куб.м 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води           - 0,28 лв./куб.м 

 (Цените са без включен ДДС)  

 

Изказвания по т.1:  

Докладва А. Гюрова. „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД има 

действащи цени, утвърдени на 01.10.2012 г. за две водоснабдителни системи: ВС 

„Помпена“ и ВС „Гравитачна“.  Дружеството иска промяна на цената за ВС „Помпена“: 

цена за услугата доставяне на вода на потребителите в размер на 1,67 лв./куб.м и цена за 

услугата отвеждане на отпадъчните води в размер на 0,31 лв./куб.м. Поисканото увеличение 

е с 13% по-високо спрямо действащата досега цена. Предложените цени са образувани 

съгласно Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните 

услуги. Признатата стойност на дълготрайните активи е определена на база отчетната 

стойност за 2015 г. и в съответствие с амортизационния план за регулаторни цели и 

финансовия отчет на дружеството за 2015 г. Средният размер на инвестициите в определен 

в съответствие с инвестиционната програма на дружеството за 2016 г. Необходимият 

капитал е определен на база нетния цикъл на оборния капитал от 28 дни, който е в 

съответствие с действащите цени на дружеството. Регулаторната база на активите е 

образувана с отчетни данни за 2015 г. Нормата на възвръщаемост на капитала е в размер на 

7,7%. Предложените разходи са на база предложените в действащите цени. Предложените 

общи разходи за услугата доставяне на вода на потребителите са в размер на 4 971 хил. лв. 

и са увеличени с 59 хил. лв. спрямо утвърдените цени. Изменението на отделните видове 

предложени разходи се дължи на увеличени разходи за осигуровки и увеличени 

амортизации. Дружеството е прогнозирало намаление на всички променливи разходи за 

услугата. Предложените общи разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води са в 

размер на 471 хил. лв. и са увеличени с 60 хил. лв. спрямо утвърдените действащи цени. 

Изменението на отделните видове предложени разходи се дължи на увеличените разходи за 

възнаграждения и осигуровки. Работната група предлага всички разходи, без разходите за 

амортизация, за двете водоснабдителни услуги да бъдат коригирани със средногодишен 

инфлационен индекс за 2015 г., които е равен на минус 0,1%, след което да се коригират с 

коефициент, който е равен на ефективността Х с 0,1%. Променливите разходи и разходите 

за електроенергия за услугата доставяне на вода се коригират от 619 000 лв. на 580 000 лв., 

а за услугата отвеждане на отпадъчните води от 103 000 лв. на 94 000 лв. Останалите 

променливи разходи са определени в съответствие с указанията и се приемат. Разходите за 

амортизация също се приемат. Предложените количества от ВС „Помпена“ за доставяне на 

вода и отвеждане на отпадъчните води не се приемат. Във връзка с изложеното, разходите и 

ценообразуващите елементи за водоснабдителните и канализационните услуги за ВС 

„Помпена“ на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД гр. Видин са, както следва: 

Признати годишни разходи: 

за услугата доставяне на вода на потребителите - 4 725 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води        -    425 хил. лв. 

Регулаторна база на активите: 

за услугата доставяне на вода на потребителите - 2 833 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води        -    453 хил. лв. 

Необходим оборотен капитал: 

за услугата доставяне на вода на потребителите  -  347 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води         -    25 хил. лв. 

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 

28 дни. 

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е, в размер 7,70 %, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 
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6,93% при данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 

7,78%. 

Необходими годишни приходи: 

за услугата доставяне на вода на потребителите - 4 943 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води        -    460 хил. лв. 

Количества вода:  

Количества вода за доставяне на потребителите                            - 3 177 хил. м3 

Количествата на отведените отпадъчни води                                 - 1 667 хил. м3   

Цени на ВиК услуги на „ВиК - Видин” ЕООД гр. Видин: 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   -  1,56 лв./куб.м 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води           - 0,28 лв./куб.м 

 Образуваната комплексна цена е под нивото на социалната поносимост.  

В. Петков каза, че е допусната техническа грешка или има специален подход спрямо 

данните от статистиката за среден месечен доход. Приложени са данни за 2014 г. Това 

трябва да бъде коригирано.  

Говори А. Гюрова, без микрофон.  

И. Иванов каза, че трябва да бъде коригирано. 

В. Петков обърна внимание, че това не кореспондира с всички ценообразуващи 

елементи. Има едно изключение и то трябва да бъде коментирано. Отнася се до  

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана. Трябва да се види какъв подход ще 

избере Комисията. Посочената в този доклад година трябва да бъде коригирана и да се 

запише 2015 г., защото ще направи впечатление на всички заинтересовани лица.  

Д. Кочков запита дали управителят на дружеството не е поискал въвеждането на 

единна цена. 

И. Касчиев отговори, че действащите цени по одобрения бизнес план са по системи. 

Не може да се поиска единна цена, защото има одобрен бизнес план с две системи: 

„Помпена“ и „Гравитачна“. Бизнес планът е допълван и удължаван два пъти. Първо трябва 

да има промяна в бизнес плана и след това да има промяна в цените. 

И. Иванов прочете проекта на решение, предложен от работната група.  

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за 

дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във 

връзка с чл. 13, ал. 3, т. 2 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергетиката и чл. 23, ал. 1 от 

НРЦВКУ, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И:  

  

 1. Приема доклад на работната група относно внесени за утвърждаване от КЕВР със 

заявление с вх. № В-17-21-9/28.06.2016 г., цени на водоснабдителните и канализационните 

услуги на „Водоснабдяване и канализация – Видин” ЕООД; 

 2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1. на 13.07.2016 г. от 

10:00 ч.; 

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи 

„Водоснабдяване и канализация – Видин” ЕООД или други, упълномощени от тях 

представители на дружеството; 

4. Приема проект на решение относно утвърждаване на цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация – Видин” ЕООД; 

 5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 4 на 13.07.2016 г. от 

10:30 ч.; 

 6. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени заинтересованите по 

смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката лица; 
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7. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане 

да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР; 

8. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата на 

КЕВР. 
 

В заседанието по точка първа участват председателят Иван Иванов и членовете на 

Комисията Валентин Петков и Димитър Кочков. 

 

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

Димитър Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.  

 

По т.2. Комисията разгледа доклад с вх. № В-Дк-128/04.07.2016 и проект на решение 

относно внесено заявление с вх. № В-17-25-8/17.06.2016 г. за утвърждаване на цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване -Дунав” ЕООД,  

гр. Разград. 

 

„Водоснабдяване - Дунав” ЕООД гр. Разград е внесло в Комисията за енергийно и 

водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление за утвърждаване/изменение на цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги с вх. № В-17-25-8/17.06.2016 г. 

С Решение № Ц-42/12.12.2011 г., считано от 01.01.2012 г.на „Водоснабдяване - 

Дунав” ЕООД гр. Разград са утвърдени цени и ценообразуващи елементи за втори ценови 

период от регулаторния период, образувани по метода „горна граница на цени”, както 

следва:  

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите                               -  1,98 лв./куб.м 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води                                       - 0,11 лв./куб.м 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води   

- битови и приравнени към тях обществени,търговски и др.потребители - 0,15лв./куб.м 

- за промишлени и др. стопански потребители:  

степен на замърсяване 1                                 - 0,31 лв./куб.м  

степен на замърсяване 2                                 - 0,54 лв./куб.м  

степен на замърсяване 3                                 - 0,85 лв./куб.м  

Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор                        - 0,70 лв./куб.м 

 (Цените са без включен ДДС)  

С Решение № Ц-43/30.11.2009 г, считано от 01.12.2009 г.на „Водоснабдяване - Дунав” 

ЕООД гр. Разград е утвърдена цена  за услугата доставяне на вода с непитейни качества - 

1,40 лв./куб.м (без включен ДДС) 

С внесеното заявление с вх. № В-17-25-8/17.06.2016 г. „Водоснабдяване - Дунав” 

EООД - гр. Разград предлага за утвърждаване следните цени на ВиК услуги: 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите                                 - 2,20 лв./куб.м 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води                                         - 0,10 лв./куб.м 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води за 

- битови и приравнени към тях обществени,търговски и др.потребители - 0,17 лв./куб.м 

- за промишлени и др. стопански потребители:  

степен на замърсяване 1                                  - 0,36 лв./куб.м  

степен на замърсяване 2                                  - 0,62 лв./куб.м  

степен на замърсяване 3                                  - 1,97 лв./куб.м  

(Цените са без включен ДДС)  

Във внесеното заявление дружеството не е поискало изменение на действащите 

цени за услугите доставяне на вода на друг ВиК оператор и доставяне на вода с непитейни 

качества и не е представило електронен модел на хартиен и магнитен носител за тези 

услуги.  

От прегледа на внесеното заявление е установено, че ВиК операторът е изпълнил 

изискването на чл. 18 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и 

канализационните услуги (НРЦВКУ, Наредбата) за предварително оповестяване в 
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средствата за масово осведомяване на предложението си за нови цени или за изменение на 

действащите цени на ВиК услуги, видно от приложеното копие на обява във вестник „24 

часа“ от 11.05.2015 г.  

1. Предложени от ВиК оператора разходи и ценообразуващи елементи във внесеното 

заявление за цени на ВиК услуги 

Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги са образувани съгласно  

НРЦВКУ и Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните 

услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени“, приети с решение по т. 

5 от Протокол № 17/31.01.2011 г. на КЕВР (Указанията). 

ВиК операторът е предложил в заявлението за утвърждаване на цени на ВиК услуги, 

следното изменение на ценообразуващите елементи и разходите:  

1.1. Нетекущи активи  

Признатата стойност на нетекущите активи е определена на база отчетната стойност 

на дълготрайните активи за 2015 г. в съответствие с амортизационния план за регулаторни 

цели и годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2015 г., както следва: 

за услугата доставяне на вода на потребителите                               -  19 352 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води                                      -         921 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води                                   -      1 143 хил. лв. 

1.2. Среден размер на инвестициите  

Средният размер на инвестициите, включени в регулаторната база на активите е 

определен в съответствие с инвестиционните разходи за оставащата  година от 

регулаторния период (2016 г.) съгласно одобрения с Решение № БП-9/21.01.2016 г. на 

КЕВР допълнен бизнес план, както следва: 

за услугата доставяне на вода на потребителите                               -  708 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води                                      -      6 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води                                   -    21 хил. лв. 

1.3. Необходим оборотен капитал 

Необходимият оборотен капитал включен в регулаторната база на активите е 

определен на база нетен цикъл на оборотния капитал от 53 дни и 7 бр. цикли в годината в 

съответствие с  Решение № Ц-42/12.12.2011 г., както следва: 

за услугата доставяне на вода на потребителите                               -  966 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води                                      -      22 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води                                   -    143 хил. лв. 

1.4. Регулаторна база на активите (РБА) 

Предложената регулаторна база на активите е образувана с отчетни данни на 

нетекущите активи за 2015 г, както следва:  

за услугата доставяне на вода на потребителите                               -  11 231 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води                                      -       189 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води                                   -      782 хил. лв. 

1.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е, в размер 5,33%, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 

4,80% при данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 0%, 

равна на утвърдената с Решение № Ц-42/12.12.2011 г. на КЕВР. 

1.6. Годишни разходи 

Предложените със заявление вх. № В-17-25-8/17.06.2016 г. цени на ВиК услуги са 

образувани на база отчет за 2015 г., а не на базата на разходите от утвърдените цени с 

Решение № Ц-42/12.12.2011 г. на Комисията. 

Разходите, с които са образувани предложените за утвърждаване цени на ВиК 

услуги са както следва: 

1.6.1. За услугата доставяне на вода на потребителите  

Предложените общи разходи в размер на 7 051 хил. лв. са увеличени с 422 хил. лв. 

спрямо утвърдените в цената за услугата с Решение № Ц-42/12.12.2011 г. на Комисията. 
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Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е както 

следва:  

Разходите за материали в размер на 1 968 хил. лв. са намалени със 104 хил.лв.  

спрямо утвърдените, в резултат на предложените по-ниски условно-постоянни разходи и 

включват: 

 Променливи разходи, в т.ч.: 

разходи за обеззаразяване в размер на 21 хил.лв., увеличени със 7 хил.лв. спрямо 

утвърдените; 

разходи за ЛТК (лабораторно-технически комплекси) в размер на 9 хил.лв., 

увеличени с 2 хил.лв. спрямо утвърдените; 

разходи за електроенергия за технологични нужди в размер на 1 693 хил.лв., 

намалени с 11 хил.лв. спрямо утвърдените.   

ВиК операторът посочва, че разходът „е изчислен като отчетените количества 

електроенергия за предходната 2015 г. са преизчислени в съответствие с Решение №  Ц-

35/ 01.11.2015 г. на КЕВР за утвърждаване цените на електрическата енергия от 

01.11.2015 г.“. 

 Условно-постоянни разходи, в т.ч.: 

разходи за горива и смазочни материали в размер на 166 хил.лв. и включват: 

разходи за технологични нужди в размер на 4 хил.лв., намалени с 16 хил.лв. 

спрямо утвърдените; 

разходи за транспортни средства и механизация в размер на 162 хил.лв., 

намалени със 71 хил.лв. спрямо утвърдените.  

разходи за работно облекло в размер на 26 хил.лв., увеличени с 9 хил.лв. спрямо 

утвърдените; 

разходи за канцеларски материали в размер на 15 хил.лв., увеличени с 2 хил.лв. 

спрямо утвърдените; 

други разходи за материали в размер на 38 хил.лв., намалени с 26 хил.лв. спрямо 

утвърдените; 

Разходите за външни услуги в размер на 588 хил.лв. са увеличени със 102 хил.лв.  

спрямо утвърдените и включват: 

 Променливи разходи, в т.ч: 

разходи за такса регулиране в размер на 15 хил.лв. намалени с 3 хил.лв. спрямо 

утвърдените; 

разходи за ползване на водни обекти в размер на 240 хил.лв., увеличени с 65 хил.лв. 

спрямо утвърдените; 

 Условно-постоянни разходи, в т.ч.: 

разходи за застраховки в размер на 17 хил.лв., намалени с 3 хил.лв. спрямо 

утвърдените; 

разходи за местни данъци и такси в размер на 31 хил.лв., намалени с 5 хил.лв. 

спрямо утвърдените; 

разходи за наеми и оперативен лизинг в размер на 1 хил.лв., намалени с 23 хил.лв. 

спрямо утвърдените; 

разходи за съобщителни услуги в размер на 28 хил.лв., намалени с 10 хил.лв. спрямо 

утвърдените; 

разходи за транспортни услуги в размер на 19 хил.лв., увеличени с 16 хил.лв. 

спрямо утвърдените; 

разходи за вода, осветление и отопление в размер на 39 хил.лв., увеличени с 6 

хил.лв. спрямо утвърдените; 

разходи за консултантски дейности в размер на 30 хил.лв., увеличени с 5 хил.лв. 

спрямо утвърдените; 

разходи за въоръжена и противопожарна охрана в размер на 30 хил.лв., увеличени 

с 10 хил.лв. спрямо утвърдените; 

разходи за суми по договори за инкасиране в размер на 49 хил.лв., увеличени с 10 
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хил.лв. спрямо утвърдените; 

съдебни разходи в размер на 11 хил.лв., увеличени с 6 хил.лв. спрямо утвърдените; 

други разходи за външни услуги в размер на 78 хил.лв., увеличени с 18 хил.лв. 

спрямо утвърдените; 

Разходите за амортизации са в размер на 700 хил.лв., в т.ч.: 

разходи за амортизации в размер на 677 хил.лв., увеличени с 253 хил.лв. спрямо 

утвърдените; 

разходи за амортизации от инвестиции в размер на 23 хил. лв. са определени в 

съответствие с инвестициите за оставащата година (2016 г.) от регулаторния период на 

одобрения с Решение № БП-9/21.01.2016 г. допълнен бизнес план за 2016 г.  

Разходите за възнаграждения са в размер на 2 491 хил. лв., увеличени със 176 

хил.лв. спрямо утвърдените; 

 Разходите за осигуровки са в размер на 757 хил. лв., в т.ч.: 

социални осигуровки в размер на 461 хил. лв., намалени със 17 хил.лв. спрямо 

утвърдените; 

социални разходи в размер на 296 хил. лв., увеличени с 8 хил.лв. спрямо 

утвърдените.  

Други разходи в размер на 93 хил. лв. са увеличени с 2 хил.лв. спрямо утвърдените 

и включват: 

разходи за безплатна храна, съгласно нормативен документ не са предвидени, при 

утвърдени 1 000 лв.; 

разходи за охрана на труда в размер на 10 хил.лв., намалени с 9 хил.лв. спрямо 

утвърдените; 

разходи за служебни карти и пътувания в размер на 17 хил.лв., увеличени с 2 

хил.лв. спрямо утвърдените; 

разходи за командировки в размер на 12 хил.лв., увеличени с 2 хил.лв. спрямо 

утвърдените; 

разходи за данъци, съгл.чл.36, ал.1 по ЗКПО в размер на 3 хил.лв., намалени с 3 

хил.лв. спрямо утвърдените; 

разходи за квалификации и стипендии в размер на 15 хил.лв., увеличени с 5 хил.лв. 

спрямо утвърдените; 

разходи за изпитания и съоръжения в размер на 20 хил.лв., увеличени с 5 хил.лв. 

спрямо утвърдените; 

други разходи за други услуги в размер на 16 хил.лв., намалени с 1 000 лв. спрямо 

утвърдените; 

Разходите за текущ и авариен ремонт в размер на 454 хил. лв. са увеличени с 10 

хил.лв. спрямо утвърдените. 

1.6.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води 

Предложените общи разходи в размер на 182 хил. лв. са увеличени с 40 хил. лв. 

спрямо утвърдените в цената за услугата с Решение № Ц-42/12.12.2011 г. на Комисията. 

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е както 

следва:  

Разходите за материали в размер на 6 хил. лв. са намалени със 2 хил.лв. спрямо 

утвърдените, в резултат на предложените по-ниски условно-постоянни разходи и включват: 

 Променливи разходи, в т.ч.: 

разходи за ЛТК (лабораторно-технически комплекси) в размер на 200 лв., като такъв 

разход не е включен в утвърдените; 

 Условно-постоянни разходи, в т.ч.: 

разходи за горива и смазочни материали за транспортни средства и механизация в 

размер на 4 хил.лв., намалени със 2 хил.лв. спрямо утвърдените.  

Останалите условно-постоянни разходи са прогнозирани равни на утвърдените в 

действащата цена за услугата. 

Разходите за външни услуги в размер на 13 хил.лв. са увеличени с 5 хил.лв. спрямо 
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утвърдените и включват: 

 Променливи разходи, в т.ч.: 

разходи за такса регулиране в размер на 1 хил.лв., като такъв разход не е включен в 

утвърдените цени; 

разходи за заустване не са предвидени, при утвърдени 1 000 лв.; 

 Условно-постоянни разходи, в т.ч.: 

други разходи за външни услуги в размер на 7 хил.лв. увеличени със 5 хил.лв. спрямо 

утвърдените.  

Останалите условно-постоянни разходи са прогнозирани равни на утвърдените в 

действащата цена за услугата. 

Разходите за амортизации са в размер на 49 хил.лв., в т.ч.: 

разходи за амортизации в размер на 48 хил.лв., увеличени с 18 хил.лв. спрямо 

утвърдените и са определени в съответствие с амортизационния план за регулаторни цели 

за 2015 г.; 

разходи за амортизации от инвестиции в размер на 120 лв. са определени в 

съответствие с инвестициите за оставащата година (2016 г.) от регулаторния период на 

одобрения с Решение № БП-9/21.01.2016 г. допълнен бизнес план за 2016 г.  

Разходите за трудови възнаграждения са в размер на 82 хил. лв., увеличени с 21 

хил.лв. спрямо утвърдените; 

 Разходите за осигуровки са в размер на 23 хил. лв., в т.ч.: 

социални осигуровки в размер на 17 хил. лв., увеличение с 2 хил.лв. спрямо 

утвърдените; 

социални разходи в размер на 6 хил. лв., намалени с 1 000 лв. спрямо утвърдените.  

Други разходи в размер на 3 хил. лв., увеличени с 1 000 лв. спрямо утвърдените. 

Разходите за текущ и авариен ремонт в размер на 6 хил.лв. са намалени с 3 

хил.лв.спрямо утвърдените. 

1.6.3. За услугата пречистване на отпадъчните води 

Предложените общи разходи в размер на 1 010 хил. лв. са намалени с 301 хил.лв. 

спрямо утвърдените в цената за услугата с Решение № Ц-42/12.12.2011 г. на Комисията. 

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е както 

следва:  

Разходите за материали в размер на 351 хил.лв. са намалени с 260 хил.лв. спрямо 

утвърдените в действащата цена за услугата и включват: 

 Променливи разходи, в т.ч.:  

разходи за флокуланти в размер на 9 хил.лв., намалени с 69 хил.лв. спрямо  

утвърдените;  

разходи за ЛТК (лабораторно-технически комплекси) в размер на 1  000 лв., 

намалени с 12 хил.лв. спрямо утвърдените; 

разходите за електроенергия за технологични нужди в размер на 296 хил.лв., 

намалени със 146 хил.лв. спрямо утвърдените.   

ВиК операторът посочва, че разходът „е изчислен като отчетените количества 

електроенергия за предходната 2015 г. са преизчислени в съответствие с Решение №  Ц-

35/ 01.11.2015 г. на КЕВР за утвърждаване цените на електрическата енергия от 

01.11.2015 г.“. 

 Условно-постоянни разходи, в т.ч.: 

разходи за горива и смазочни материали в размер на 30 хил.лв. и включват: 

разходи за технологични нужди в размер на 1 500 лв., намалени с 20 хил.лв. 

спрямо утвърдените; 

разходи за транспортни средства и механизация в размер на 28 хил.лв., 

намалени със 13 хил.лв. спрямо утвърдените.  

Останалите условно-постоянни разходи са равни на утвърдените в действащата цена 

за услугата. 

Разходите за външни услуги са в размер на 110 хил.лв. са намалени с 16 хил.лв. и 
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включват: 

 Променливи разходи, в т.ч.: 

разходи за доставяне на вода за технологични нужди в размер на 15 хил.лв., 

намалени с 8 хил.лв.; 

разходи за такса регулиране в размер на 3 хил.лв. равни на утвърдените; 

разходи за заустване в размер на 16 хил.лв., увеличени с 9 хил.лв. спрямо 

утвърдените; 

 Условно-постоянните разходи, в т.ч.:  

разходи за застраховки в размер на 6 хил.лв., намалени с 8 хил.лв. спрямо 

утвърдените; 

разходи за местни данъци и такси в размер на 10 хил.лв., намалени с 18 хил.лв. 

спрямо утвърдените; 

разходи за съобщителни услуги в размер на 4 хил.лв., намалени с 2 хил.лв. спрямо 

утвърдените; 

разходи за транспортни услуги в размер на 2 хил.лв., като такъв разход не е  

утвърден в действащите цени; 

разходи за вода, осветление и отопление в размер на 5 хил.лв., намалени с 1 хил.лв. 

спрямо утвърдените; 

разходи за консултантски дейности в размер на 4 хил.лв., намалени с 3 хил.лв. 

спрямо утвърдените; 

разходи за въоръжена и противопожарна охрана в размер на 28 хил.лв., увеличени 

с 27 хил.лв. спрямо утвърдените; 

разходи за суми по договори за инкасиране в размер на 7 хил.лв., намалени със 7 

хил.лв. спрямо утвърдените; 

съдебни разходи в размер на 2 хил.лв., увеличени с 1 000 лв. спрямо утвърдените; 

други разходи за външни услуги в размер на 9 хил.лв., намалени с 6 хил.лв. спрямо 

утвърдените; 

Разходите за амортизации са в размер на 26 хил.лв., в т.ч.: 

разходи за амортизации в размер на 24 хил.лв., намалени с 4 хил.лв. спрямо 

утвърдените и са определени в съответствие с амортизационния план за регулаторни цели 

за 2015 г.; 

разходи за амортизации от инвестиции в размер на 2 хил.лв. са определени в 

съответствие с инвестициите за оставащата година (2016 г.) от регулаторния период на 

одобрения с Решение № БП-9/21.01.2016 г. допълнен бизнес план за 2016 г.  

Разходите за трудови възнаграждения са в размер на 358 хил. лв., увеличени с 8 

хил.лв. спрямо утвърдените; 

 Разходите за осигуровки са в размер на 109 хил. лв., в т.ч.: 

социални осигуровки в размер на 67 хил. лв., намалени с 5 хил.лв. спрямо 

утвърдените; 

социални разходи в размер на 42 хил. лв., намалени с 8 хил.лв. спрямо утвърдените. 

Други разходи в размер на 17 хил. лв. са намалени с 1 000 лв. спрямо  утвърдените, 

в т.ч.:  

разходи за безплатна храна, съгласно нормативен документ в размер на 4 хил.лв., 

увеличен с 3 хил.лв. спрямо утвърдените; 

разходи за охрана на труда в размер на 1 000 лв., намалени с 3 хил.лв. спрямо 

утвърдените; 

разходи за служебни карти и пътувания в размер на 3 хил.лв., увеличени с 1 000 лв. 

спрямо утвърдените; 

разходи за командировки в размер на 3 хил.лв., намалени с 1 000 лв. спрямо 

утвърдените; 

разходи за данъци, съгл.чл.36, ал.1 по ЗКПО в размер на 2 хил.лв., намалени с 1 000 

лв. спрямо утвърдените; 

други разходи за други услуги в размер на 2 хил.лв., намалени с 1 000 лв. спрямо 
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утвърдените; 

Останалите условно-постоянни разходи са прогнозирани равни на утвърдените в 

действащата цена за услугата. 

Разходите за текущ и авариен ремонт в размер на 38 хил. лв. са намалени с 13 

хил.лв. спрямо утвърдените. 

1.7. Количества вода  

Количествата за доставяне на вода на потребителите, за отвеждане и пречистване на 

отпадъчни води не съответстват на количествата съгласно Решение № Ц-42/12.12.2011 г. на 

КЕВР, а са равни на отчетените за 2015 г.  и са както следва: 

Доставяне на вода на потребителите  

Количества вода на входа на ВС                                                  - 12 004 хил. м3 

Количества вода за доставяне на потребителите                        - 3 478 хил. м3   

Общи загуби на вода                                                                      - 71,03 % 

Отвеждане на отпадъчните води  
Количествата на отведените отпадъчни води                             - 2 018 хил. м3   

Пречистване на отпадъчните води  

Количествата на пречистените отпадъчни води                         - 3 222 хил. м3   

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. - 1 476 хил. м3 

Промишлени и други стопански потребители:                            

    степен на замърсяване 1                   -1 198 хил. м3 

    степен на замърсяване 2                   -   464 хил. м3 

    степен на замърсяване 3                   -     85 хил. м3 

ВиК операторът е посочил, че при определяне на прогнозните количества 

пречистени отпадъчни вода „е отчел изменението в структурата на отпадъчните води 

(отпаднали количества отпадъчни води на промишлено предприятие в Разград, което в 

края на 2012 г. е въвело в експлоатация собствена пречиствателна станция и преустанови 

подаването за пречистване на отпадъчните си води и включените за пречистване 

количества отпадъчни води на новоприсъединено промишлено предприятие през 2013 г. )“. 

Предложените коефициенти отразяващи степента на замърсяване съответстват на 

утвърдените с решение № Ц-42/12.12.2011 г. на КЕВР. 

1.8. Необходими годишни приходи 

Доставяне на вода на потребителите                        -  7 650 хил. лв. 

Отвеждане на отпадъчните води         -     192 хил. лв. 

Пречистване на отпадъчните води         -   1 052 хил. лв. 

2.Констатации и правна рамка 
Въз основа на извършения анализ на внесеното заявление за цени на ВиК 

услуги са направени следните констатации:  

10. С решение № БП-036/04.12.2008 г., Комисията е одобрила бизнес план на 

„Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД гр. Разград за периода 2009 - 2013 г. 

11. С Решение № Ц-043/30.11.2009 г., считано от 01.12.2009 г. Комисията е приела 

прилагането на метод на регулиране чрез стимули „горна граница на цени” за 

„Водоснабдяване - Дунав” ЕООД гр. Разград, определила е регулаторен период с 

продължителност до 31.12.2013 г. и е утвърдила на ВиК оператора цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги за първия ценови период от регулаторния 

период, като за базова година е използвана 2008 г.  

12. С Решение № Ц - 027/14.06.2010 г. на основание чл. 19 от Закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационни услуги (ЗРВКУ), Комисията е утвърдила цена на 

услугата пречистване на отпадъчните води. 

13. Правната рамка на метода на регулиране чрез стимули “горна граница на цени” на 

цените на ВиК услуги се съдържа в ЗРВКУ, в НРЦВКУ и в Указанията. НРЦВКУ определя 

правилата за образуване на цените и тяхното изменение, както и редът за внасянето на 

заявленията за утвърждаване и изменение на цените.  

14. Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2, б „а” от НРЦВКУ при прилагане на метода „горна граница 
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на цени” комисията утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от определения 

регулаторен период и ги изменя в края на всяка година от регулаторния период с 

инфлационен индекс, коригиран с коефициент за подобряване на ефективността на ВиК 

оператора. 

15. Съгласно т. 51 от Указанията, годишни корекции на цените се извършват на 

основата на ценовия изчислителен модел за утвърдените цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги за предходния ценови период от регулаторния период. 

16. С решение № Ц-42/12.12.2011 г. Комисията е утвърдила на ВиК оператора цени на 

ВиК услуги за втори ценови период от регулаторния период. 

17. С решение № БП-28/19.05.2015 г. е одобрен допълнен бизнес план за периода 2014 г. 

– 2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване - Дунав“ 

ЕООД гр. Разград за периода 2009 г. – 2013 г.   

18. С решение № БП-9/21.01.2016 г. е одобрен допълнен допълнен бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД - гр. Разград за 2016 г. 

19. Съгласно чл.14 ал.1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и икономическата част 

на бизнес плановете е условие за одобряването им в частта за цените. 

3. Предложение за корекция на разходи и ценообразуващи елементи 
След извършения преглед на заявлението за цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване 

- Дунав” ЕООД - гр. Разград, разходите и ценообразуващите елементи на внесените за 

утвърждаване цени на ВиК услуги се коригират съгласно изискванията на глава четвърта от 

Указанията, както следва: 

3.1. Нетекущи активи  

Предложената признатата стойност на нетекущите активи е определена на база 

отчетната стойност на дълготрайните активи за 2015 г. в съответствие с амортизационния 

план за регулаторни цели и годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2015 г. и се 

приема. 

3.2. Среден размер на инвестиции  

Предложеният среден размер на инвестициите, включени в регулаторната база на 

активите е определен с инвестиционните разходи за оставащата  година от регулаторния 

период (2016 г.) съгласно одобрения с Решение № БП-9/21.01.2016 г. на КЕВР допълнен 

бизнес план и се приема. 

3.3. Необходим оборотен капитал 

Предложеният от ВиК оператора необходим оборотен капитал е образуван с нетен 

цикъл в съответствие с Решение № Ц-42/12.12.2011 г. на Комисията, но с оглед корекциите 

по т. 3.6 се коригира, както следва: 

за услугата доставяне на вода на потребителите                               -  895 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води                                      -      16 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води                                   -    151 хил. лв. 

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 

53 дни съгласно т.12 от Протокол № 83/29.06.2009 г. на Комисията. 

3.4. Регулаторна база на активите 

Предложената от ВиК оператора регулаторна база на активите с оглед корекциите по 

т. 3.3 се коригира, както следва: 

за услугата доставяне на вода на потребителите                             -  11 160 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води                                    -       183 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води                                 -      790 хил. лв. 

3.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

Предложената нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане в 

размер 5,33%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след 

данъчно облагане 4,80% при данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на 

привлечения капитал 0% е равна на утвърдената с Решение № Ц-42/12.12.2011 г. на КЕВР и 

се приема. 

3.6. Признати годишни разходи 
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Предложените разходи за ВиК услугите не се приемат и се предлага да се коригират 

съгласно изискванията на глава четвърта от Указанията, както следва: 

3.6.1. Всички условно-постоянни разходи (без разходите за амортизации) по 

водоснабдителни и канализационни услуги утвърдени с решение № Ц-42/12.12.2011 г. на 

комисията са коригирани със средногодишен инфлационен индекс за 2015 г. (- 0,1%) по 

данни на НСИ за индекса на потребителските цени. 

Преизчислените условно-постоянни разходи (без разходите за амортизации) след 

корекцията със средногодишен инфлационен индекс са коригирани с коефициент за 

подобряване на ефективността Х = 0,1%, съгласно т. 55 от Указанията.  

3.6.2. Променливи разходи 

3.6.2.1. За услугата доставяне на вода на потребителите: 

разходи за обеззаразяване в размер на 21 хил.лв. не се приемат, а се коригират на 20 

хил.лв. определени на база отчетен специфичен разход за 2015 г. и прогнозни водни 

количества за 2016 г.; 

разходи за ЛТК (лабораторно-технически комплекси) в размер на 9 хил.лв. се 

приемат; 

разходи за електроенергия за технологични нужди, в размер на 1693 хил. лв., не се 

приемат, а се коригират на 1576 хил. лв., при отчитане на следните фактори: 

 отчет и прогноза на електрическа енергия за услугата по нива на 

напрежение; 

 действащи цени на електрическа енергия ниско напрежение, мрежови 

услуги и надбавки, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на Комисията; 

 действаща цена на електрическа енергия на свободен пазар, съгласно 

Договор за обществена поръчка № ПО-04-48 от 04.08.2015 г. за доставка на нетна 

активна  електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група, с 

пълно администриране на информационния на информационния поток с ЕСО и 

поемане на разходите за небаланси за период от една година, сключен с "Енерго-про 

енергийни услуги“ ЕООД. 

разходи за такса регулиране в размер на 15 хил.лв. са определени в съответствие с 

дължимата от ВиК оператора такса регулиране към 01.01.2016 г. и се приемат; 

разходи за ползване на водни обекти в размер на 240 хил.лв. са определени в 

съответствие с дължимата от ВиК оператора такса за 2015 г. съгласно Тарифа за таксите 

за водовземане, за ползване на водни обекти и за замърсяване и се приемат. 

3.6.2.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води: 

разходи за ЛТК (лабораторно-технически комплекси) в размер на 200 лв. се 

приемат; 

разходи за такса регулиране в размер на 1 000 лв. са определени в съответствие с 

дължимата от ВиК оператора такса регулиране към 01.01.2016 г. и се приемат; 

 

3.6.2.3. За услугата пречистване на отпадъчните води: 

разходи за флокуланти в размер на 9 хил. лв. се приемат; 

разходи за ЛТК, в размер на 1 хил. лв. се приемат; 

разходи за електроенергия за технологични нужди в размер на 296 хил. лв., не се 

приемат, а се коригират на 279 хил. лв., при отчитане на следните фактори: 

 отчет и прогноза на електрическа енергия за услугата по нива на 

напрежение; 

 действащи цени на електрическа енергия ниско напрежение, мрежови 

услуги и надбавки, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на Комисията; 

 действаща цена на електрическа енергия на свободен пазар, съгласно 

Договор за обществена поръчка № ПО-04-48 от 04.08.2015 г. за доставка на нетна 

активна  електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група, с 

пълно администриране на информационния на информационния поток с ЕСО и 

поемане на разходите за небаланси за период от една година, сключен с "Енерго-про 
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енергийни услуги“ ЕООД. 

разходи за доставяне на вода за технологични нужди в размер на 15 хил.лв. се 

приемат; 

разходи за такса регулиране в размер на 3 хил.лв. са определени в съответствие с 

дължимата от ВиК оператора такса регулиране към 01.01.2016 г. и се приемат; 

разходи за заустване в размер на 16 хил.лв. са определени в съответствие с 

дължимата от ВиК оператора такса за 2015 г. съгласно Тарифа за таксите за водовземане, 

за ползване на водни обекти и за замърсяване и се приемат. 

3.6.3. Разходи за амортизации 

Предложените разходи за амортизации и разходи за амортизации от инвестиции за 

трите услуги са определени в съответствие с амортизационния план за регулаторни цели за 

2015 г. и с инвестиционните разходи за оставащата  година от регулаторния период (2016 

г.) съгласно одобрения с Решение № БП-9/21.01.2016 г. на КЕВР допълнен бизнес план и се 

приемат. 

3.7. Количества вода  

Предложените количества за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води не се приемат.  

С оглед на двукратното удължаване на регулаторния период и отчитайки факта, че 

действащите цени на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД – гр. Разград, утвърдени с решение 

№ Ц-42/12.12.2011 г. на комисията, са образувани с отчетени за 2008 г. количества 

доставена  вода на потребителите и отведени отпадъчни води, и отчетени за 2009 г. 

количества пречистени отпадъчни, в съответствие с т. 38 и т. 41 от Указанията, 

количествата за доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“ и отведените 

отпадъчни води в новия ценови модел на дружеството са коригирани на базата на 

средногодишни количества, изчислени въз основа на отчетни данни за периода 2009 - 2015 

г. и средногодишни количества пречистени отпадъчни води за периода 2010 – 2012 г., както 

следва: 

Количества вода за доставяне на потребителите                                    - 3 505 хил. м3   

Количествата на отведените отпадъчни води                                         - 2 111 хил. м3   

Количествата на пречистените отпадъчни води                                     - 3 108 хил. м3 в 

т.ч.: 

битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.  - 1 479 хил. м3 

            промишлени и други стопански потребители                             - 1 629 хил. м3 

степен на замърсяване 1                             -     819 хил. м3 

степен на замърсяване 2                             -     605 хил. м3 

степен на замърсяване 3                             -     205 хил. м3 

3.8. Необходими годишни приходи 

за услугата доставяне на вода на потребителите                                    -  7 404 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води                                           -     165 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води                                        -  1 101 хил. лв. 

3.9. Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги 

Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е 3,02лв./куб.м, изчислена съгласно 

§ 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област 

Разград за 2015 г. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване - 

Дунав” ЕООД гр. Разград за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 

потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на В и К услуги. 

Във връзка с изложеното, разходите и ценообразуващите елементи за 

водоснабдителните и канализационните услуги за „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, 

гр. Разград са, както следва: 

Признати годишни разходи: 

за услугата доставяне на вода на потребителите                                - 6 809 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води                                       -    155 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води                                    - 1 059 хил. лв. 
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Регулаторна база на активите: 

за услугата доставяне на вода на потребителите                                - 11 160 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води                                       -      183 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води                                    -      790 хил. лв. 

Необходим оборотен капитал: 

за услугата доставяне на вода на потребителите                                -  895 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води                                       -    16 хил. лв. 

     за услугата пречистване на отпадъчните води                                   -  151 хил. лв.  

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 

53 дни съгласно т.12 от Протокол № 83/29.06.2009 г. на комисията. 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е, в размер 5,33%, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 

4,80% при данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 0%, 

равна на утвърдената с Решение № Ц-42/12.12.2011 г. на КЕВР. 

Необходими годишни приходи: 

за услугата доставяне на вода на потребителите                                - 7 404 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води                                       -    165 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води                                    - 1 101 хил. лв. 

Количества вода:  

Количества вода за доставяне на потребителите                                    - 3 505 хил. м3   

Количествата на отведените отпадъчни води                                         - 2 111 хил. м3   

Количествата на пречистените отпадъчни води                                     - 3 108 хил. м3 в 

т.ч.: 

битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.  - 1 479 хил. м3 

            промишлени и други стопански потребители                             - 1 629 хил. м3 

степен на замърсяване 1                             -    819 хил. м3 

степен на замърсяване 2                             -   605 хил. м3 

степен на замърсяване 3                             -   205 хил. м3 

Цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград: 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите                                   -  2,11 лв./куб.м 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води                                            - 0,08 лв./куб.м 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води за 

   - битови и приравнени към тях обществени,търговски и др.потребители - 0,17 лв./куб.м 

   - за промишлени и др. стопански потребители:  

     степен на замърсяване 1                                 - 0,35 лв./куб.м  

     степен на замърсяване 2                                 - 0,61 лв./куб.м  

     степен на замърсяване 3                                 - 0,96 лв./куб.м  

(Цените са без включен ДДС)  

 

Изказвания по т.2:  

А. Гюрова подробно представи включените в доклада данни. Комплексната цена за 

битови потребители е в размер на 2,36 лв./м3. Увеличението е с 5,3%, спрямо действащата в 

момента цена. Социалната поносимост за област Разград е в размер на 3,02 лв. 

Образуваната комплексна цена е под нивото на определената социална поносимост.  

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

И. Иванов прочете проекта на решение, предложен от работната група. 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за 

дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във 

връзка с чл. 13, ал. 3, т. 2 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергетиката и чл. 23, ал. 1 от 

НРЦВКУ, 
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КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И:  

 1. Приема доклад на работната група относно внесени за утвърждаване от КЕВР със 

заявление с вх. № В-17-25-8/17.06.2016 г., цени на водоснабдителните и канализационните 

услуги на „Водоснабдяване -Дунав” ЕООД,  гр. Разград; 

 2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1. на 13.07.2016 г. от 

10:00 ч.; 

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи 

„Водоснабдяване - Дунав” ЕООД,  гр. Разград или други, упълномощени от тях 

представители на дружеството; 

4. Приема проект на решение относно утвърждаване на цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги на „Водоснабдяване -Дунав” ЕООД,  гр. Разград; 

 5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 4 на 13.07.2016 г. от 

10:30 ч.; 

 6. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени заинтересованите по 

смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката лица; 

7. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане 

да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР; 

8. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата на 

КЕВР. 
 

В заседанието по точка втора участват председателят Иван Иванов и членовете на 

Комисията Валентин Петков и Димитър Кочков. 

 

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

Димитър Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.  

 

По т.3. Комисията разгледа доклад с вх. № В-Дк-126/04.07.2016 и проект на решение 

относно внесено заявление с вх. № В-17-04-6/07.04.2016 г., коригирано с вх. № В-17-04-

6/20.04.2016 г. и вх. № В-17-04-13/13.06.2016 г., за утвърждаване на цени за нова услуга 

пречистване на отпадъчните води на „Водоснабдяване и канализация - Бебреш” 

ЕООД, гр. Ботевград. 

 

„Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград е внесло в Комисията 

за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) с вх. № В-17-04-6/20.04.2016 г. 

заявление за утвърждаване на цени за услугата пречистване на отпадъчните води, в 

резултат на въведена в експлоатация нова пречиствателна станция за отпадъчни води - 

ПСОВ гр. Ботевград, изградена по проект финансиран от Европейския фонд за регионално 

развитие и ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.“. Към настоящия момент „ВиК - Бебреш” 

ЕООД, гр. Ботевград не предоставя услугата пречистване на отпадъчните води и няма 

утвърдени цени за тази услуга.  

С писмо, вх. № В-17-04-13/13.06.2016 г., „Водоснабдяване и канализация - Бебреш” 

ЕООД, гр. Ботевград е представило коригирано заявление за утвърждаване на следните 

цени на услугата пречистване на отпадъчните води:  

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води -       

за битови и приравнени към тях общ.,  търг. и др. стоп. потр. -    0,39 лв./куб.м  

за пром. и др. стоп. потребители (степен на замърсяване 2)  -    0,51 лв./куб.м  
 (В цените не е включен ДДС) 

Действащите цени на водоснабдителните и канализационните услуги на 

„Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград утвърдени с решение № Ц-

18/29.05.2015 г. на ДКЕВР, в сила от 01.06.2015 г., са образувани по метода „горна граница 

на цени“, както следва: 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите     -  0,87 лв./куб.м  
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Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води             -  0,12 лв./куб.м 

Цена за услугата доставяне на вода от ВС “Непитейна“  -  0,87 лв./куб.м  
 (В цените не е включен ДДС) 

От прегледа на внесеното заявление е установено, че ВиК операторът е изпълнил 

изискването на чл. 18 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и 

канализационните услуги (НРЦВКУ) за предварително оповестяване в средствата за масово 

осведомяване на предложението си за нови цени или за изменение на действащите цени на 

ВиК услуги, видно от приложените копия на обяви във вестниците „Новинар“ от 12.03.2016 

г. и „Ботевградски вести“ от 15.03.2016 г. 

1. Предложени от ВиК оператора разходи и ценообразуващи елементи във 

внесеното заявление за цени на ВиК услуги  
Предложените цени за услугата пречистване на отпадъчните води във внесеното 

заявление вх. № В-17-04-13/13.06.2016 г. са образувани съгласно НРЦВКУ и Указанията, на 

база на ценовия изчислителен модел на утвърдените с Решение № Ц-18/29.05.2015 г. на 

КЕВР цени на водоснабдителните и канализационните услуги, като са съобразени с отчетни 

данни за 2015 г.,  одобрения от КЕВР с решение № БП-25/12.02.2016 г., допълнен за 2016 г. 

бизнес план на „ВиК - Бебреш“ ЕООД и пред-инвестиционния проект на новоизградената 

ПСОВ – гр. Ботевград, с ценообразуващите елементи, както следва:  

1.1. Дълготрайни активи  

Призната стойност на дълготрайните активи е образувана на база отчетните стойности 

на дълготрайните активи за 2015 г., в съответствие с амортизационния план за регулаторни 

цели и годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2015 г., както следва: 

за услугата пречистване на отпадъчните води   -  135 хил. лв. 

1.2. Среден размер на инвестициите  

 В регулаторната база на активите (РБА) не е включен среден размер на инвестиции за 

2016 г., тъй като такива не са включени в одобрения от КЕВР с решение № БП-

25/12.02.2016 г., допълнен за 2016 г. бизнес план на „ВиК - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград. 

1.3. Необходим оборотен капитал 

Необходимият оборотен капитал е определен при нетен цикъл 84 дни и 4 бр. цикли в 

годината, в съответствие с параметрите от решение № Ц-18/29.05.2015 г. на КЕВР, и е както 

следва: 

за услугата пречистване на отпадъчните води   -  126 хил. лв.  

1.4. Регулаторна база на активите (РБА) 

Предложената регулаторната база на активите е образувана на база отчетна стойност 

на дълготрайните активи и съответната натрупана амортизация за 2015 г. в съответствие с 

амортизационния план за регулаторни цели и годишния финансов отчет на дружеството 

към 31.12.2015 г., както следва:  

за услугата пречистване на отпадъчните води   -  143 хил. лв.  

1.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е в размер на 7,70%, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,96%, с данъчна ставка 

10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 0%, в съответствие с 

утвърдената от Комисията с Решение № Ц-18/29.05.2015 г. 

1.6. Годишни разходи 

Прогнозните разходи за услугата пречистване на отпадъчните води са определени на 

база технико-икономическата част от пред-проектното проучване на обект „ПСОВ и 

довеждащи колектори -  гр. Ботевград“.  

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 543 хил. лв. и са 

както следва: 

Разходите за материали  са в размер на 301 хил.лв. и включват: 

 Променливи разходи, в т.ч.:  

разходи за обеззаразяване в размер на 9 хил.лв. ВиК операторът е посочил, че ще се 

ползва хидратна вар за корекция на рН - 0,11 т/ден при средна цена 220 лв. = 24,2лв./ден. 
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разходи за коагуланти в размер на 8 хил.лв. ВиК операторът е посочил, че по данни 

от технологичният проект на ПСОВ количеството на ползвания коагулант на ден ще бъде 

32 л/ден или 11 680 л./год. Плътността на железния ферихлорид е 1,445 или 16,9 т. годишен 

разход на коагуланта, при цена 450 лв./тон. 

разходи за флокуланти в размер на 22 хил.лв. ВиК операторът е посочил, че ще 

използва полимер за обезводняване – 4гк/тон сухо вещество. По проект е предвидено 0,11 

т/ден полимер, при цена 60 лв./ден. 

разходи за ЛТК (лабораторно-технически комплекс) в размер на 25 хил. лв. са за 

лабораторно оборудване, тъй като в проекта за ПСОВ е предвидена стая за лабораторни 

анализи, но не е предвидено самото оборудване. ВиК операторът е посочил следното 

оборудване:  

 преносим едноканален цифров уред HQ3OD - в зависимост от използвания 

електрод ще се мерят разтворен кислород /по проект сонди за разтворен кислород има в 

четирите биобасейни, а за контролиране на пречиствателния ефект на станцията е нужно 

измерване на вход и изход/, проводимост, рН, хлориди, нитрати, флуориди и сулфати. 

Общата цена за електроди и уред „Хах Ланге” е 2 745 лв.; 

 за анализ на неразтворени вещества: ексикатор за неразтворени вещества, 

лабораторна пръскалка, ексикант, филтри от стъклофибър, държател за филтри, смукателна 

колба, 1 л. лабораторен вакуумен маркуч, пинсета, часовниково стъкло, фуния Бюхнер, 

вакуум помпа, електрическа, филтърна хартия, тапи комплект, сушилня с обхват от +5 ° до  

+300 °С. на обща стойност 3 768 лв.; 

 автоматичен уред за БПК5 на стойност 3 908 лв.; 

 сканиращ спектрофотометър на стойност 7 430лв.; 

 термостат за разлагане на водни проби на стойност 1 789лв.; 

 кюветни тестове ХПК за два обхвата, общ азот, фосфор, желязо, хром, кадмий, 

олово, медникел, цинк, цианиди; комплект тръбички, капачки и мембрани за 

дестилационна апаратура, система за разлагане на общи цианиди на обща стойност 5 310 

лв.   

разходите за електроенергия за технологични нужди в размер на 189 хил.лв. са 

определени на база предвидения в проекта годишен разход за електроенергия от 1 113 126 

квтч. с единична цена- 0,17 кВч. 

 Условно-постоянни разходи, в т.ч.: 

разходи за горива и смазочни материали, вкл.:  

- за технологични нужди в размер на 3 хил.лв. определени на база 

проектните данни за смазочни масла (средно на ден 0,001 т. при цена 8000 лв./т.) и за 

генератор (0,01 т./месец при цена 1500лв./т.); 

- за транспортни средства и механизация в размер на 8 хил.лв. 

определени на база 0,02 т./ден гориво при цена 1 500 лв./т. ВиК операторът е посочил, че 

служебен превоз за станцията ще се ползва само за дневните смени и в работни дни; 

разходи за работно облекло в размер на 3 хил.лв. са изчислени, като за целия 

персонал е предвидено за работно облекло, което включва ръкавици, яке, панталон, обувки 

и шапки, ботуши и гащеризони на стойност 240 лв./ човек; 

разходи за канцеларски материали в размер на 5 хил.лв., като в ПИП са предвидени 

15лв./ден; 

други разходи за материали в размер на 29 хил.лв., включващи: 

 консумативи за сонди на стойност 12 хил.лв.; 

 консумативи за озонатори на стойност 4 хил.лв.; 

 смяна на филтри и износващи се части за въздуходувки на стойност 8 хил.лв.; 

 смяна на контролери на стойност 2 хил.лв.; 

 материали за помпи на стойност 2 хил.лв.; 

 подмяна на лагери на стойност 1 хил.лв. 

Разходите за външни услуги са в размер на 71 хил.лв. и включват: 

 Променливи разходи, в т.ч.: 
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разходи за такса регулиране в размер на 2 хил.лв. е определена в съответствие с 

дължимата от ВиК оператора такса за 2015 г., разпределена за трите регулирани услуги; 

 Условно-постоянните разходи, в т.ч.:  

разходи за застраховки в размер на 5 хил.лв., определени на база стойността на 

ПСОВ; 

разходи за местни данъци и такси в размер на 5 хил.лв., определени на база 

стойността на ПСОВ; 

разходи за съобщителни услуги  в размер на хиляда лева; 

разходи за транспортни услуги в размер на хиляда лева за доставка на консумативи 

от фирмите производители на съоръженията в ПСОВ; 

разходи за вода, осветление и отопление в размер на 13 хил.лв. са определени в 

съответствие с посочения в ПИП разход за електроенергия за осветление на площадката (72 

кВч/ден ) и за климатизация и отопление ( 135 кВч./ден); 

разходи за публикации в размер на хиляда лева; 

разходи за консултантски дейности в размер на 8 хил.лв., в т.ч.: 

  юридически в размер на 2 хил.лв. за водене на дела с некоректни 

потребители и съдебни такси; 

  финансово-счетоводни и одиторски в размер на хиляда лева, 

определени на база сключен договор с одиторска фирма, като общият годишен разход е 

разпределен между регулираните услуги; 

  технически в размер на 2 хил.лв. предвидени за технически 

консултации относно биохимичния процес на ПСОВ; 

  други в размер на 3 хил.лв. предвидени за тариране на дебитомери на 

вход и изход ПСОВ и на 4 броя сонди за измерване на разтворен кислород във всеки 

басейн, сонди за рН, амоняк, нитрати и нитрити и неразтворени вещества; 

разходи за въоръжена и противопожарна охрана в размер на 6 хил.лв. Дружеството 

е посочило, че планира да сключи договор с охранителна фирма за поставяне на паник 

бутон при действие при евентуални набези, както и алармена система при засичане на хора 

на 1 метър от оградата. Този разход се формира и от монтираните 12 броя камери за 

наблюдение на обекта и система за видеонаблюдение, поради голямата отдалеченост на 

ПСОВ и голямата охраняема площ на обект;  

разходи за суми по договори за инкасиране в размер на 7 хил.лв. определени на база 

сключен  договор на ВиК операторът с „Пощи” и с „Easy Pay” за събиране на дължимите 

суми на потребителите; 

съдебни разходи в размер на 2 хил.лв. 

други разходи за външни услуги в размер на 20 хил.лв., в т.ч.: 

  по договор с колекторски фирми в размер на 5 хил.лв., като ВиК 

операторът посочва, че за събиране на стари задължения, заплащат на фирмата 10%  от 

стойността; 

  акредитирани лаборатории в размер на 15 хил.лв. изчислен на база 

една проба на вход и изход ПСОВ месечно при цена за анализ 625лв./проба. Това се налага 

тъй като лабораторията, която ще бъде оборудвана в ПСОВ – гр. Ботевград няма да се 

акредитира. 

Разходите за амортизации са в размер на 5 хил.лв. 

Разходите за възнаграждения в размер на 106 хил. лв.  в съответствие с данните в 

ПИП за численост на персонала за ПСОВ – гр. Ботевград и предвидената работна заплата. В 

ПИП са посочени 16 бр. персонал, но ВиК операторът е посочил, че длъжностите началник 

ПСОВ, технолог и лаборант ще се съвместяват от един служител, както и длъжностите 

електро- и СКАДА техник и машинен техник, а хигиенист няма да бъде назначаван, тъй 

като операторите ще изпълняват и тази дейност. 

Разходите за социални осигуровки са в размер на 26 хил. лв., в т.ч.; 

социални осигуровки в размер на 24 хил.лв. са изчислени на база 23 % от разходите за 

възнаграждения; 
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социални разходи  размер на 2 хил.лв. определени съгласно Колективният трудов 

договор на „В и К-Бебреш” ЕООД в съответствие с броя персонал работещ в ПСОВ. 

Други разходи в размер на 22 хил. лв., както следва:  

разходи за безплатна храна, съгласно нормативен документ в размер на 8 хил.лв. и 

включват ваучери за храна на работещите с ПСОВ – гр. Ботевград;  

разходи за охрана на труда в размер на хиляда лева;  

разходи за служебни карти и пътувания в размер на хиляда лева. ВиК операторът 

посочва, че, тъй като ПСОВ е извън населеното място и естеството на работа изисква 

дванадесетчасовите смени на операторите, този разход се налага за пътуване на 

служителите до населените места;  

разходи за командировки в размер на хиляда лева;  

разходи за квалификации и стипендии в размер на хиляда лева за обучение на 

работещите в ПСОВ и придобиване на необходимата квалификация;  

разходи за изпитания на съоръжения в размер на 4 хил.лв.; 

други разходи в размер на 6 хил.лв. за профилактика на тръби,  кранове, озонатори, 

решетки, почистване на биобасейните, профилактика на лебедки и др. 

Разходите за текущ и авариен ремонт в размер на 12 хил.лв.  

1.7. Количества вода  

Годишните количества за услугата пречистване на отпадъчни води са изчислени на 

база отчетените количества отведени отпадъчните води за 2015 г. за населените места: гр. 

Ботевград, гр. Трудовец, гр. Врачеш и в.з. Зелин, както следва: 

Количества за услугата пречистване на отпадъчните води 

Количествата пречистени отпадъчни води                                     1 285 хил. м3   

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.     823 хил. м3 

Промишлени и други стопански потребители:                            

    степен на замърсяване 1                      462 хил. м3 

Коефициентът, отразяващ степента на замърсяване е както следва: 

степен на замърсяване 1  -  1,30   

1.8. Необходими годишни приходи 

Необходимите годишни приходи, предложени в заявлението са, както следва: 

за услугата пречистване на отпадъчните води – 554 хил. лв. 

2. Констатации и правна рамка 
Въз основа на извършения анализ на внесеното заявление за цени, са направени 

следните констатации: 

1. С решение № БП-038/04.12.2008 г. Комисията е одобрила бизнес план на „В и К - 

Бебреш” ЕООД за регулаторен период 2009 г.-2013 г.  

2. С Решение № Ц-18/29.05.2015 г., считано от 01.06.2015 г. Комисията е приела 

прилагането на метод на регулиране чрез стимули „горна граница на цени” за 

“Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград, определила е регулаторен 

период с продължителност до 31.12.2015 г. и е утвърдила на ВиК оператора цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги за първия ценови период от регулаторния 

период, като за базова година е използвана 2013 г.  

3. Правната рамка на метода на регулиране чрез стимули “горна граница на цени” на 

цените на ВиК услуги се съдържа в ЗРВКУ, в НРЦВКУ и в Указанията. НРЦВКУ определя 

правилата за образуване на цените и тяхното изменение, както и редът за внасянето на 

заявленията за утвърждаване и изменение на цените.  

4. Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2, б „а” от НРЦВКУ при прилагане на метода „горна 

граница на цени” комисията утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от 

определения регулаторен период и ги изменя в края на всяка година от регулаторния 

период с инфлационен индекс, коригиран с коефициент за подобряване на ефективността 

на ВиК оператора.  

5. Съгласно т. 51 от Указанията, годишни корекции на цените се извършват на 

основата на ценовия изчислителен модел за утвърдените цени на водоснабдителните и 
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канализационните услуги за предходния ценови период от регулаторния период. 

6. С решение № БП-20 от 07.05.2015 г. на КЕВР е одобрен допълнен бизнес плана за 

периода 2014 и 2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на „В и К - 

Бебреш” ЕООД, за периода 2009 – 2013 г.  

7. С решение № БП-25/12.02.2015 г. Комисията е одобрила допълнен бизнес план за 

развитие на дейността на „В и К - Бебреш” ЕООД за 2016 г. 

8. Съгласно чл. 14 ал. 1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и икономическата 

част на бизнес плановете е условие за одобряването им в частта за цените.  

9. Във връзка с новоизградената ПСОВ – гр. Ботевград, са представени следните 

документи: 

 Протокол образец 16 от 18.12.2015 г.  

 Разрешение за ползване № СТ-05-2507/23.12.2015 г. 

3. Разходи и ценообразуващи елементи 
След извършения преглед на заявлението за цени на услугата пречистване на 

отпадъчните води на „ВиК - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград, разходите и ценообразуващите 

елементи на внесените за утвърждаване цени се коригират, както следва: 

3.1. Дълготрайни активи  

 Предложената призната стойност на дълготрайните активи, образувана на база 

отчетните стойности на дълготрайните активи за 2015 г. се приема. 

3.2. Среден размер на инвестициите  

 В одобрения от КЕВР с решение № БП-25/12.02.2016 г., допълнен за 2016 г. бизнес 

план на „ВиК - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград инвестиции не са включени, в регулаторната 

база на активите (РБА) не следва да се включва среден размер на инвестиции за 2016 г. 

3.3. Необходим оборотен капитал 

Предложеният необходимият оборотен капитал е определен съгласно изискванията на 

глава четвърта от Указанията, но с оглед корекциите по т. 3.6. се коригира както следва: 

за услугата пречистване на отпадъчните води   -   94 хил. лв. 

3.4. Регулаторна база на активите (РБА) 

Предложената регулаторна база на активите е определена в съответствие с 

амортизационния план за регулаторни цели и годишния финансов отчет на дружеството 

към 31.12.2015 г., но с оглед корекциите по т. 3.6. се коригира, както следва: 

за услугата пречистване на отпадъчните води   -   111 хил. лв. 

3.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

Предложената нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е в 

размер на 7,70%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след 

данъчно облагане 6,96%, с данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на 

привлечения капитал 0%, съответства на утвърдената от Комисията с Решение № Ц-

18/29.05.2015 г. и се приема. 

3.6. Признати годишни разходи за услугата пречистване на отпадъчните води 

Предложените общи годишни разходи за услугата пречистване на отпадъчните води в 

размер на 543 хил. лв. не се приемат, като се предлага да бъдат в размер на 411 хил. лв., 

както следва: 

Разходите за материали в размер на 301 хил.лв. не се приемат, като се предлага да 

бъда в размер на 190 хил.лв., както следва: 

 Променливи разходи, в т.ч.:  

разходи за обеззаразяване в размер на 9 хил.лв. не се приемат, а се коригират на 3 

хил.лв. на база проектни данни и данни за реално замърсително натоварване на вход ПСОВ, 

посочено в три протокола от изпитване на проби в акредитирана лаборатория; 

разходи за коагуланти в размер на 8 хил.лв не се приемат, а се коригират на хиляда 

лева на база проектни данни и данни за реално замърсително натоварване на вход ПСОВ,  

посочено в три протокола от изпитване на проби в акредитирана лаборатория; 

разходи за флокуланти в размер на 22 хил.лв. не се приемат, а се коригират на 3 

хил.лв. на база проектни данни и данни за реално замърсително натоварване на вход ПСОВ, 
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посочено в три протокола от изпитване на проби в акредитирана лаборатория; 

разходи за ЛТК (лабораторно-технически комплекс) в размер на 25 хил.лв. не се 

приемат, а се коригират на 5 хил.лв. за посочените от ВиК операторът кюветни тестове 

ХПК за два обхвата, общ азот, фосфор, желязо, хром, кадмий, олово, медникел, цинк, 

цианиди; комплект тръбички, капачки и мембрани за дестилационна апаратура, система за 

разлагане на общи цианиди. Останалите разходи посочени от ВиК операторът в размер на 

20 хил.лв. не са с променлив характер и следва да се посочат на ред други разходи за 

материали; 

разходите за електроенергия за технологични нужди в размер на 189 хил.лв. не се 

приемат, а се коригират на 124 хил.лв. отчитайки следните фактори: 

 електрическа енергия средно напрежение в кВтч, определена на годишна 

база, въз основа на реално консумирана електрическа енергия за м. април и м. май 

(периода, през които са функционирали всички съоръжения в ПСОВ); 

 във връзка с изискването от 01.08.2013 г. ВиК операторите да закупуват 

електрическа енергия средно напрежение на свободен пазар, предложената от ВиК 

оператора цена от 174 лв/кВтч (с надбавки, посочена в технико-икономическа част от 

предпроектното проучване), не се приема, а се коригира на 78,1 лв./мВтч (без надбавки), 

като същата е получена като средноаритметична стойност от цена на електрическа енергия 

средно напрежение на свободен пазар, посочена в бизнес плановете на тринадесет 

дружества, закупуващи електрическа енергия средно напрежение на свободен пазар; 

 цени за мрежови услуги и надбавки, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 

г. на КЕВР. 

Условно-постоянни разходи, в т.ч.: 

разходи за горива и смазочни материали, вкл.:  

- за технологични нужди в размер на 3 хил.лв. се приемат; 

- за транспортни средства и механизация в размер на 8 хил.лв. се приемат; 

 разходи за работно облекло в размер на 3 хил.лв. се приемат; 

разходи за канцеларски материали в размер на 5 хил.лв. се приемат; 

други разходи за материали в размер на 29 хил.лв., не се приемат, а се коригират на 

35 хил.лв. както следва: 

- други разходи за материали в размер на 29 хил.лв., не се приемат, а се 

коригират на 15 хил.лв. за консумативи за сонди (12 хил.лв.), смяна на 

контролери (2 хил.лв.) и подмяна на лагери (1 хил.лв.) 

- други разходи за Лабораторно-техническо оборудване в размер на 20 хил.лв.  

Разходите за външни услуги в размер на 71 хил.лв. не се приемат, като се предлага 

да бъдат в размер на 61 хил.лв., както следва: 

 Променливи разходи, в т.ч.: 

разходи за такса регулиране в размер на 2 хил.лв. се приемат. 

 Условно-постоянните разходи, в т.ч.:  

разходи за застраховки в размер на 5 хил.лв. се приемат; 

разходи за местни данъци и такси в размер на 5 хил.лв. се приемат; 

разходи за съобщителни услуги  в размер на хиляда лева се приемат; 

разходи за транспортни услуги в размер на хиляда лева се приемат; 

разходи за вода, осветление и отопление в размер на 13 хил.лв. не се приемат, а се 

коригират на 10 хил.лв. въз основа на цена от 78,1 лв./мВтч (без надбавки), като същата е 

получена като средноаритметична стойност от цена на електрическа енергия средно 

напрежение на свободен пазар, посочена в бизнес плановете на тринадесет дружества, 

закупуващи електрическа енергия средно напрежение на свободен пазар; 

разходи за публикации в размер на хиляда лева се приемат; 

разходи за консултантски дейности в размер на 8 хил.лв. не се приемат, а се 

коригират на 6 хил.лв. както следва: 

  юридически в размер на 2 хил.лв. се приемат; 

  финансово-счетоводни и одиторски в размер на хиляда лева се 
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приемат; 

  технически в размер на 2 хил.лв. не се приемат. ПСОВ е в 

гаранционен срок и за всички въпроси и консултации относно процесите и работата на 

станцията, дружеството следва да се обръща към изпълнителите; 

  други в размер на 3 хил.лв. се приемат; 

разходи за въоръжена и противопожарна охрана в размер на 6 хил.лв. се приемат; 

разходи за суми по договори за инкасиране в размер на 7 хил.лв. се приемат; 

съдебни разходи в размер на 2 хил.лв. се приемат; 

други разходи за външни услуги в размер на 20 хил.лв., в т.ч.: 

  по договор с колекторски фирми в размер на 5 хил.лв. не се приемат, 

тъй като към момента на подаване на заявлението дружеството няма сключен такъв 

договор; 

  акредитирани лаборатории в размер на 15 хил.лв. се приемат. 

Разходите за амортизации в размер на 5 хил.лв. се приемат. 

Разходите за възнаграждения в размер на 106 хил. лв.  се приемат. 

Разходите за социални осигуровки са в размер на 26 хил. лв. не се приемат, а се 

коригират на 34 хил.лв. както следва: 

социални осигуровки в размер на 24 хил.лв. се приемат; 

социални разходи  размер на 2 хил.лв. не се приемат, а се коригират на 10 хил.лв., 

като се включват и предвидените от ВиК оператора разходи за ваучери за храна. 

Други разходи в размер на 22 хил. лв., не се приемат, а се коригират на 10 хил.лв. 

както следва: 

разходи за безплатна храна, съгласно нормативен документ в размер на 8 хил.лв. не 

се приемат, тъй като са признати като социални разходи;  

разходи за охрана на труда в размер на хиляда лева се приемат;  

разходи за служебни карти и пътувания в размер на хиляда се приемат;  

разходи за командировки в размер на хиляда лева се приемат; 

разходи за квалификации и стипендии в размер на хиляда лева се приемат;  

разходи за изпитания на съоръжения в размер на 4 хил.лв. не се приемат, тьй като 

ПСОВ е в гаранционен срок; 

други разходи в размер на 6 хил.лв. се приемат;  

Разходите за текущ и авариен ремонт в размер на 12 хил.лв. не се приемат, тьй 

като са необосновани, а самата ПСОВ е в гаранционен срок. 

3.7. Количества вода  

Предложените годишните количества за услугата пречистване на отпадъчните води са 

определени на база отчетените количества отведени отпадъчните води за 2015 г. за 

населените места: гр. Ботевград, гр. Трудовец, гр. Врачеш и в.з. Зелин се приемат. 
Предложеният коефициент отразяващ степента на замърсяване се приема. 

3.8. Необходими годишни приходи 
Във връзка с гореизложените корекции на ценообразуващите елементи и разходите, 

предложените от ВиК оператора необходими годишни приходи са коригирани, както 

следва: 

   за услугата пречистване на отпадъчните води    -  415 хил. лв.  

3.9. Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги 

Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е 2,82лв./куб.м, изчислена съгласно 

§ 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област 

София за 2015 г. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „ВиК - Бебреш” 

ЕООД, гр. Ботевград за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 

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

Във връзка с изложеното, разходите и ценообразуващите елементи за услугата 

пречистване на отпадъчните води за „Водоснабдяване и канализация - Бебреш” 

ЕООД, гр. Ботевград са, както следва: 

Признати годишни разходи 
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за услугата пречистване на отпадъчните води         -  406 хил. лв.  

Регулаторна база на активите 

за услугата пречистване на отпадъчните води         -  111 хил. лв.  

Необходим оборотен капитал 

за услугата пречистване на отпадъчните води        -  94 хил. лв.  

Норма на възвръщаемост на капитала 

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е в размер на 7,70%, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 

6,96%, с данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 0%. 

Необходими годишни приходи 

за услугата пречистване на отпадъчните води         -  415 хил. лв.  

Количества вода 

Пречистване на отпадъчните води  

Количествата пречистени отпадъчни води                                     1 285 хил. м3   

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.     823 хил. м3 

Промишлени и други стопански потребители:                            

    степен на замърсяване 1                      462 хил. м3 

Коефициентът отразяващ степента на замърсяване е както следва: 

степен на замърсяване 1  -  1,30   

Цени на нова услуга пречистване на отпадъчните води на „Водоснабдяване и 

канализация - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград 

Цени за услугата пречистване на отпадъчните води за: 

- битови и приравнени към тях обществени,търговски и др.потребители - 0,29 

лв./куб.м 
- за промишлени и др. стопански потребители:  

степен на замърсяване 1                                  - 0,38 

лв./куб.м  
 (В цените не е включен ДДС) 

 

Изказвания по т.3:  

А. Гюрова представи подробно включените в доклада данни. Цената за услугата 

пречистване на отпадъчните води за битови и приравнени към тях обществени, търговски и 

др. потребители е 0,29 лв./куб. м, а за промишлени и др. стопански потребители със степен 

на замърсяване 1 е 0,38 лв./куб. м. Социалната поносимост за област София е в размер на 

2,82 лв. Получената нова комплексна цена за битови потребители е 1,28 лв. Цената е под 

нивото на социалната поносимост.  

В. Петков обърна внимание на работната група, че в сравнителната таблица за 

цените се получава дефект, който е коментиран и преди време относно „Водоснабдяване и 

канализация – Свищов“ ЕАД. Отразените 29% увеличение не са коректни, защото 

операторът не е поискал увеличение за доставяните количества вода и за отвеждане, а е 

поискал увеличение на цената за пречистване, което е в следствие на въвеждането на 

пречиствателна станция. Тези 29% трябва да се премахнат, защото няма корекция на 

цените. Има цени за нова услуга, за която операторът е предложил едни цени, а Комисията 

е одобрила по-ниски. Няма увеличение на цените. Има увеличение на услугите. Досега са 

предоставяни две услуги, а сега комплексните услуги стават три. Таблицата е само за 

справка на Комисията, но може да създаде проблеми и КЕВР да трябва да влиза в 

обяснителен режим.  

И. Иванов каза, че таблицата няма да бъде публикувана, благодари на В. Петков за 

отправените забележки и прочете проекта на решение, предложен от работната група.  

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за 

дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във 

връзка с чл. 13, ал. 3, т. 2 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергетиката и чл. 23, ал. 1 от 
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НРЦВКУ, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И:  

  

 1. Приема доклад на работната група относно внесени за утвърждаване от КЕВР със 

заявление с вх. № В-17-04-6/07.04.2016 г., коригирано с вх. № В-17-04-6/20.04.2016 г. и вх. 

№ В-17-04-13/13.06.2016 г., цени за нова услуга пречистване на отпадъчните води на 

„Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград; 

 2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1. на 13.07.2016 г. от 

10:00 ч.; 

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи 

„Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград или други, упълномощени 

от тях представители на дружеството; 

4. Приема проект на решение относно утвърждаване на цени за нова услуга 

пречистване на отпадъчните води на „Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД, гр. 

Ботевград; 

 5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 4 на 13.07.2016 г. от 

10:30 ч.; 

 6. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени заинтересованите по 

смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката лица; 

7. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане 

да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР; 

8. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата на 

КЕВР. 
 

В заседанието по точка трета участват председателят Иван Иванов и членовете на 

Комисията Валентин Петков и Димитър Кочков. 

 

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

Димитър Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.  

 

По т.4. Комисията започна разглеждането на доклад с вх. № В-Дк-125/04.07.2016 и 

проект на решение относно внесено заявление с вх. № В-17-28-7/20.06.2016 г. за 

утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана. 

 

Изказвания по т.4:  

Докладва И. Касчиев. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана има 

действащи цени, които са в сила от 01.10.2012 г. Те са за доставяне на вода на 

потребителите по три системи: ВС „Помпена“ , ВС „Смесена“ и ВС „Гравитачна“ за 

доставяне на непитейна вода, за отвеждане и пречистване на отпадъчни води, както и 

четири системи за доставяне на вода на друг В и К оператор. Дружеството е предложило 

изменение на цените само за трите системи. И. Касчиев подробно представи данните от 

подаденото заявление за цени.  

И. Иванов каза, че се използва усреднен размер на доходите, за да има по-голяма 

достоверност на данните. 

В. Петков каза, че има сериозен проблем и той е част от неяснотите, свързани с 

изменените наредби и последните поправки в закона. Комисията е задължена да спазва 

закона. В сила е изменението на текста от закона и от началото на 2016 г. прагът на 

социална поносимост е 2,5%. В случая с „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. 

Монтана този подход не е коректен, защото Комисията става уязвима. Социалната 

уязвимост е изчислена с доход от 249 лв. Той е с почти 110 лв. по-нисък спрямо 2013 г. 
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КЕВР няма основание да поставя под съмнение статистическите данни на НСИ, защото те 

се използват за всички останали дружества. В. Петков каза, че според него коректният 

подход е да не бъде правено средно измерване на доходите от 2013 г., 2014 г. и 2015 г. 

Трябва да се каже, че единната цена за В и К операторите при този праг на социална 

поносимост ще създаде голяма пречка на някои дружества. В момента 6-7 дружества са 

около прага и над прага на социална поносимост, а близо до него са още толкова. Това 

означава, че около 35% от всички дружества ще са на граничните стойности за цени, а една 

част ще бъдат над тях. Комисията няма друг механизъм, освен да прилага 

законоустановената норма. Работната група трябва да направи корекции, защото не може да 

се допусне цена, която е по-висока от 2,22 лв. Това трябва да бъде направено, за да стане 

ясно, че Комисията еднозначно прилага разписаните в закона текстове. Не може да се 

допуснат цени, които са по-високи от прага на социалната поносимост, дори това да води 

до финансови задължения за дружеството. Комисията трябва да индексира резултат, при 

който да има дискусия какво ще бъде предприето за следващия ценови период. Ако сега се 

приеме подобна цена за „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана, това трябва да 

се направи и за други дружества, което би означало, че КЕВР си присвоява правомощия за 

разглеждане на по-дълги периоди, за което няма право. Всички ценообразуващи елементи в 

ценовия модел са съобразени с базовите данни за 2015 г. Работната група добронамерено 

търси вариант за икономическото оцеляване на дружеството. В. Петков предложи цените да 

бъдат преработени и изчислени по модела. Не може да бъдат допуснати цени, които са по-

високи от прага за социална поносимост. През изминалата година „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр. Монтана  е работило с цени, които са над този праг. Сега цените се 

задържат, но отново са над прага на социална поносимост. Комисията няма правно 

основание да прави това.  

И. Касчиев каза, че действащата комплексна цена за ВС „Помпена“ е 2,36 лв. и е над 

прага на социална поносимост. Комисията няма механизъм да я намали. Може да се приеме 

подход цената да не се увеличава, но тя ще остане над този размер. През 2015 г. 

дружеството не е било над стойностите за социална поносимост, защото тогава се е гледал 

доход за 2014 г.  

И. Иванов запита дали цената от 2,36 лв. не е определена в период, когато по закон 

прагът за социална поносимост е бил 4%.  

И. Касчиев отговори, че действащата цена е от 2012 г. и е определена в размер от 

3%-4% за социална поносимост.  

И. Иванов каза, че сега има ново законодателство и прагът на социална поносимост с 

2,5%.  

И. Касчиев отговори, че работната група не коментира този въпрос, макар че 

намаляването на прага се сблъсква челно с наредбата за удължаване на регулаторния 

период и допълването на одобрените бизнес планове.  

И. Иванов каза, че В. Петков има право. Не е ясно как Комисията може да се защити 

затова, че е решила да взима осреднен доход за три години. Може ли това да бъде защитено 

чрез нормативен документ?  

И. Касчиев отговори, че в разпоредбите на закона не е посочено за какъв период се 

взима този доход. Комисията е възприела подход да взима доход за отчетната година с 

презумпцията, че доходът нараства. Това е валидно за повечето региони. В този случай има 

някакви изменения и затова се предлага по-дълъг среден период, за който да се използват 

стойностите на дохода. Няма изрична забрана за това, защото е преценка на Комисията.  

И. Иванов каза, че е логично да бъде за последната отчетна година.  

В. Петков каза, че всички цени за услуги се образуват на основата на изчислителния 

модел за предходния ценови период. В случая този период е 2015 г. Всичко останало са 

интерпретации, чрез които Комисията става уязвима. В. Петков добави, че по време на 

откритите и обществените обсъждания ще има въпроси кой позволява на КЕВР да прави 

подобни интерпретации. Комисията трябва да покаже този дефект на системата и ценовия 

модел. Може да има цени, които са по-високи от прага на социална поносимост, но не може 
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да има цени, които са по-високи от комплексната цена за социална поносимост, защото това 

противоречи на всички правила.  

И. Касчиев обърна внимание, че при определяне на цените Комисията ползва данни 

за отчетната година, но има право да ползва данни за по-дълъг период назад при 

определени случаи.  

В. Петков каза, че това е прието само за фактурираните количества вода.  

И. Касчиев каза, че това се прилага и относно разходите, когато отчетната година не 

е типична и има някакви аномалии. Тогава се прилага подход с по-дълъг период. Същият 

подход е и по отношение на дохода.  

Д. Кочков каза, че предлага разглеждането на тази точка да бъде отложено. Скоро 

Комисията ще разгледа доклад за социалната поносимост, който е в пряка връзка с този 

въпрос.  

И. Иванов каза, че има подозрения, че ако решението бъде атакувано в съда, ще 

отпадне. Създава се неравнопоставеност. Взимат се данни за три години, за да се повиши 

нивото на социална поносимост. При други В и К оператори, при които има увеличаване на 

доходите, може да се окаже, че предлаганата цена е над усреднената. Има 

неравнопоставеност при оценката за различни оператори. Предложеният аргумент не е 

стабилен. И. Иванов каза, че също предлага приемането на доклада да бъде отложено.   

 

Предвид  гореизложеното, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И:  

  

 1. Отлага приемането на доклад с вх. № В-Дк-125/04.07.2016 и проект на решение 

относно внесени за утвърждаване от КЕВР със заявление с вх. № В-17-28-7/20.06.2016 г. 

цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация“ 

ООД, гр. Монтана. 

 

В заседанието по точка четвърта участват председателят Иван Иванов и членовете 

на Комисията Валентин Петков и Димитър Кочков. 

 

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

Димитър Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.  

 

По т.5. Комисията разгледа доклад с вх. № В-Дк-129/04.07.2016 и проект на решение 

относно внесено заявление с вх. № В-17-15-6/23.03.2016 г. за утвърждаване на цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” 

ООД, гр. Добрич. 

 

Действащите цени на водоснабдителните и канализационните услуги на 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич, утвърдени с решение № Ц-

25/31.07.2012 г. на ДКЕВР, в сила от 01.08.2012 г. са образувани по метода „горна граница 

на цени“ по водоснабдителни системи, както следва: 

ВС Добрич     

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите                                  2,01 лв./куб.м 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 0,13 лв./куб.м 

Промишлени и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1                                                  0,18 лв./куб.м    

степен на замърсяване 2                                                  0,32 лв./куб.м 

  степен на замърсяване 3                                                     0,38 лв./куб.м 
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Цена за услугата пречистване на отпадъчните води  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 0,23 лв./куб.м 

Промишлени и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1                                                0,32 лв./куб.м    

степен на замърсяване 2                                                  0,57 лв./куб.м 

  степен на замърсяване 3                                                      0,69 лв./куб.м 

ВС Албена     

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите                                 0,73 лв./куб.м 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.  0,15 лв./куб.м 

Промишлени и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1                                                  0,21 лв./куб.м    

степен на замърсяване 2                                                  0,38 лв./куб.м 

  степен на замърсяване 3                                                      0,45 лв./куб.м 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 0,22 лв./куб.м 

Промишлени и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1                                                 0,30 лв./куб.м    

степен на замърсяване 2                                                  0,54 лв./куб.м 

  степен на замърсяване 3                                                      0,65 лв./куб.м 
 (В цените не е включен ДДС). 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич е внесло в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление за утвърждаване/изменение на 

цените на водоснабдителните и канализационните услуги с вх. № В-17-15-6/23.03.2016 г., 

както следва: 

ВС Добрич     

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите                                 2,13 лв./куб.м 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 0,14 лв./куб.м 

Промишлени и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1                                                  0,20 лв./куб.м    

степен на замърсяване 2                                                  0,36 лв./куб.м 

  степен на замърсяване 3                                                      0,43 лв./куб.м 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 0,26 лв./куб.м 

Промишлени и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1                                                 0,36 лв./куб.м    

степен на замърсяване 2                                                  0,64 лв./куб.м 

  степен на замърсяване 3                                                      0,77 лв./куб.м 

ВС Албена     

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите                                  0,79 лв./куб.м 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.  0,17 лв./куб.м 

Промишлени и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1                                                  0,24 лв./куб.м    

степен на замърсяване 2                                                  0,43 лв./куб.м 

  степен на замърсяване 3                                                      0,51 лв./куб.м 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 0,22 лв./куб.м 

Промишлени и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1                                                  0,31 лв./куб.м    

степен на замърсяване 2                                           0,56 лв./куб.м 

  степен на замърсяване 3                                                      0,67 лв./куб.м 
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 (В цените не е включен ДДС). 

 От прегледа на внесеното заявление беше установено, че ВиК операторът е изпълнил 

изискването на чл. 18 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и 

канализационните услуги (НРЦВКУ) за предварително оповестяване в средствата за масово 

осведомяване на предложението си за нови цени или за изменение на действащите цени на 

ВиК услуги. Приложено е копие на публикациите с обява на цените на ВиК услуги от 16 

февруари 2016 г. във в. „Новинар“ и във в. „НДТ“ 

1. Предложени от ВиК оператора разходи и ценообразуващи елементи във внесеното 

заявление за цени на ВиК услуги 

Предложените за утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните 

услуги са образувани съгласно Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и 

канализационните услуги (Наредбата) и Указанията за образуване на цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна 

граница на цени“, приети с решение по т. 5 от Протокол № 17/31.01.2011 г. на ДКЕВР 

(Указанията). 

Предложените във внесеното заявление цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги са образувани на основата на ценовия изчислителен модел на 

утвърдените цени на водоснабдителните и канализационните услуги с решение № Ц-

25/31.07.2012 г. на ДКЕВР, отчетни данни за 2015 г. и прогнозни данни за 2016 г., съгласно 

глава четвърта от Указанията. 

Ценообразуващите елементи, с които са образувани предложените за утвърждаване 

цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич са, както следва:  

1.1. Дълготрайни активи  

Призната стойност на дълготрайните активи е образувана на база отчетните 

стойности на дълготрайните активи за 2015 г. от амортизационния план на одобрения 

бизнес план на дружеството, както следва: 

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -    26 346 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -      2 626 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -      2 247 хил. лв. 

ВС Албена     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -        993 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -     1 590 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -        283 хил. лв. 

Отчетната стойност на дълготрайните активи за регулираната дейност е в 

съответствие с отчетната стойност на нетекущите активи за 2015 г. от одобрения бизнес 

план на дружеството, но разпределението им по услуги не съответства на представените 

отчетни данни от Единната система за счетоводно отчитане за регулаторни цели (ЕССО).   

1.2. Среден размер на инвестициите  

 В регулаторната база на активите (РБА) е включен среден размер инвестиции, 

образуван с инвестиционни разходи единствено за 2016 г. за ВС Добрич, както следва: 

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -    1 195 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -          0 лева  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -         80 хил. лв. 

ВС Албена  - не са предвидени инвестиции 

Посочените стойности на среден размер инвестиции за регулираните услуги 

определени с данни за една година не съответстват на инвестиционната програма от 

одобрения бизнес план за 2016 г.  

1.3. Необходим оборотен капитал 

Необходимият оборотен капитал е определен при нетен цикъл 66 дни и 5 бр. цикли в 

годината, както следва: 

ВС Добрич     
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за услугата доставяне на вода на потребителите  -    2 887 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -       105 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -       224 хил. лв. 

ВС Албена     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -        74 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -        39 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -        69 хил. лв. 

Предложеният  оборотен капитал е образуван с параметри от утвърдените цени с 

решение № Ц-25/31.07.2012 г. на ДКЕВР, съгласно изискванията на глава четвърта от 

Указанията. 

1.4. Регулаторна база на активите  

Предложените от ВиК оператора стойности на РБА за регулираните услуги и 

системи са, както следва:  

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -    16 251 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -      2 619 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -      1 006 хил. лв. 

ВС Албена     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -        542 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -     1 213 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -        223 хил. лв. 

Образуваните стойности на РБА за регулираните услуги не съответстват на 

изискванията за признатата стойност на нетекущите активи и средния размер на 

инвестициите от глава четвърта на Указанията.  

1.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

Предложената от ВиК оператора норма на възвръщаемост на капитала е 4,47%, като 

не е посочена норма на възвръщаемост на собствения капитал и норма на възвръщаемост на 

привлечения капитал. 

Предложената от ВиК оператора норма на възвръщаемост на капитала не 

съответства на утвърдената в действащите цени с решение № Ц-25/31.07.2012 г.  на ДКЕВР. 

1.6. Годишни разходи 

Предложените от ВиК оператора разходи са прогнозирани на база утвърдени разходи 

в действащите цени с решение № Ц-25/31.07.2012 г.  на ДКЕВР, като условно-постоянните 

разходи (без разходите за амортизации) са индексирани с дефлационен индекс (-0,1%) за 

2015 г. Променливите разходи за прогнозирани спрямо отчетни данни и параметри от 

одобрения бизнес план. Разходите за амортизации за прогнозирани на база отчетните 

стойности за 2015 г. от одобрения бизнес план и амортизационните отчисления на 

новопридобитите активи съгласно инвестиционната програма за 2016 г.  

ВС Добрич 

1.6.1. За услугата доставяне на вода на потребителите  

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 16 587 хил. лв. и са 

увеличени с 6,7 % спрямо утвърдените с решение № Ц-25/31.07.2012 г.  на ДКЕВР (15 538 

хил. лв.).   

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е, както 

следва: 

Разходите за материали са в размер на 8 884 хил. лв., увеличени с 11,7% спрямо 

утвърдените 7 951 хил. лв., в т.ч.:  

разходи за обеззаразяване - 48 хил. лв. 

разходи за електроенергия за технологични нужди – 8 202 хил. лв., при утвърдени      

7 340 хил.лв.  

разходи за горива и смазочни материали – 575 хил. лв., при утвърдени 583 хил. лв.  

разходи за канцеларски материали – 59 хил. лв., при утвърдени 28 хил. лв.  

Разходите за външни услуги са в размер на 1 710 хил. лв., увеличени с 28,7% 
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спрямо 1 328 хил. лв. утвърдени в действащата цена, в т.ч.: 

разходи за застраховки – 11 хил. лв., при утвърдени 12 хил. лв. 

разходи за доставяне на вода от друг ВиК оператор - 298 хил. лв., равни на 

утвърдените. 

разходи за доставяне на вода от обособена ВС на оператора – 175 хил. лв., при 

утвърдени 13 хил. лв. 

разходи за данъци и такси – 937 хил. лв., при утвърдени 772 хил. лв., в т.ч.:  

такса регулиране в размер на 37 хил. лв., при утвърдени 41 хил. лв. 

разходи за ползване на водни обекти в размер на 794 хил. лв., при утвърдени 

624 хил. лв. 

наеми, в т.ч. и оперативен лизинг – 21 хил. лв., при утвърдени 9 хил. лв. 

съобщителни услуги – 41 хил. лв., при утвърдени 45 хил. лв. 

разходи за публикации – 7 хил. лв., при утвърдени 3 хил. лв. 

разходи за консултантски дейности – 85 хил. лв., при утвърдени 40 хил. лв. 

суми по договори за инкасиране – 238 хил. лв., при утвърдени 239 хил. лв. 

съдебни разходи – 53 хил.лв., при утвърдени 54 хил. лв..  

други разходи – 142 хил. лв., при утвърдени 143 хил. лв. 

Разходите за амортизации са в размер на 842 хил. лв., увеличени с 13,2% спрямо 

утвърдените 743 хил. лв. 

Разходите за възнаграждения са в размер на 3 310 хил. лв., намалени с 2,5% спрямо 

утвърдените 3 394  хил. лв. 

Разходите за осигуровки са в размер на 956 хил. лв., намалени с 3,3% спрямо 

утвърдените 972 хил. лв.  

 Други разходи са в размер на 93 хил. лв., намалени с 3,6% спрямо утвърдените 96 

хил. лв. 

Разходите за текущ и авариен ремонт са в размер на 420 хил. лв., увеличени с 1,2% 

спрямо утвърдените 415 хил. лв.   

1.6.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води 

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 628 хил. лв. и са 

увеличени с 5,5% спрямо утвърдените с Решение № Ц-25/31.07.2012 г.  на ДКЕВР (586 хил. 

лв.).   

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е, както 

следва: 

Разходите за материали са в размер на 86 хил. лв., увеличени с 55,7% спрямо 

утвърдените 55 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за обеззаразяване – 1 хил. лв. 

разходи за електроенергия за технологични нужди – 50 хил. лв., при утвърдени 15 

хил.лв.  

разходи за горива и смазочни материали – 35 хил. лв., при утвърдени 26 хил.лв.  

разходи за работно облекло – 10 хил. лв., равни на утвърдените. 

други разходи – 64 хил. лв., при утвърдени 65 хил. лв.  

Разходите за външни услуги са в размер на 72 хил. лв., при утвърдени 97 хил. лв., в 

т.ч.: 

разходи за данъци и такси – 46 хил. лв., при утвърдени 49 хил. лв.  

съобщителни услуги – 1 хил. лв., равни на утвърдените. 

суми по договори за инкасиране –8 хил. лв., при утвърдени 6 хил. лв. 

разходи за консултантски дейности – 1 хил. лв., равни на утвърдените. 

съдебни разходи – 2 хил. лв., равни на утвърдените.  

други разходи – 15 хил. лв., при утвърдени 11 хил. лв. 

Разходите за амортизации са в размер на 57 хил. лв., намалени с 46,0% спрямо 

утвърдените 105 хил. лв. 

Разходите за възнаграждения са в размер на 176 хил. лв., увеличени с 29,7% 

спрямо утвърдените 135 хил. лв. 
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Разходите за осигуровки са в размер на 71 хил. лв., увеличени с 31,7% спрямо 

утвърдените 54 хил. лв. 

Други разходи са в размер на 24 хил. лв., увеличени с 25,2% спрямо утвърдените 19 

хил. лв. 

Разходите за текущ и авариен ремонт са в размер на 128 хил. лв., намалени с 1,5%  

спрямо утвърдените 130 хил. лв. 

1.6.3. За услугата пречистване на отпадъчните води 

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 1 283 хил. лв. и са 

увеличени с 13,4% спрямо утвърдените с Решение № Ц-25/31.07.2012 г. на ДКЕВР (1 131 

хил. лв.).   

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е, както 

следва: 

Разходите за материали са в размер на 481 хил. лв., увеличени с 16,2% спрямо 

утвърдените 414 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за електроенергия за технологични нужди – 463 хил. лв. при утвърдени 380 

хил.лв. 

разходи за горива и смазочни материали – 15 хил. лв., при утвърдени 20 хил.лв. 

Разходите за външни услуги са в размер на 40 хил. лв., намалени с 54,9% спрямо 

утвърдените 88 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за данъци и такси – 8 хил. лв., при утвърдени 29 хил. лв. 

съобщителни услуги – 2 хил. лв., при утвърдени 3 хил. лв. 

суми по договори за инкасиране – 16 хил. лв., равни на утвърдените. 

съдебни разходи – 4 хил. лв., равни на утвърдените.  

други разходи – 10 хил. лв., равни на утвърдените. 

Разходите за амортизации са в размер на 59 хил. лв., увеличени с 4,2% спрямо 

утвърдените 57 хил. лв. 

Разходите за възнаграждения са в размер на 359 хил. лв., увеличени с 8,5% спрямо 

утвърдените 331 хил. лв. 

Разходите за осигуровки са в размер на 122 хил. лв., увеличени с 59,9% спрямо 

утвърдените 77 хил. лв. 

Други разходи са в размер на 15 хил. лв., намалени с 5,8% спрямо утвърдените 16 

хил. лв. 

Разходите за текущ и авариен ремонт са в размер на 148 хил. лв., намалени с 1,4%  

спрямо утвърдените 150 хил.лв. 

ВС Албена     

1.6.1. За услугата доставяне на вода на потребителите  

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 436 хил. лв. и са 

намалени с 5,1 % спрямо утвърдените с решение № Ц-25/31.07.2012 г.  на ДКЕВР (459 хил. 

лв.).   

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е, както 

следва: 

Разходите за материали са в размер на 141 хил. лв., намалени с 0,5% спрямо 

утвърдените 142 хил. лв., в т.ч.:  

разходи за обеззаразяване - 1 хил. лв. 

разходи за електроенергия за технологични нужди – 100 хил. лв., при утвърдени 122 

хил.лв.  

разходи за горива и смазочни материали – 6 хил. лв., при утвърдени 18 хил. лв. 

разходи за работно облекло – 2 хил. лв.  

разходи за канцеларски материали – 1 хил. лв., при утвърдени 2 хил. лв.  

други разходи – 31 хил. лв.  

Разходите за външни услуги са в размер на 82 хил. лв., увеличени с 90,5% спрямо 

43 хил. лв. утвърдени в действащата цена, в т.ч.: 

разходи за застраховки – 1 хил. лв. 
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разходи за данъци и такси – 1 хил. лв., при утвърдени 18 хил. лв., в т.ч.:  

такса регулиране в размер на 37 хил. лв., при утвърдени 41 хил. лв. 

съобщителни услуги – 1 хил. лв., равни на утвърдените. 

транспортни услуги – 2 хил. лв. 

вода, отопление и осветление – 5 хил. лв. 

разходи за консултантски дейности – 4 хил. лв., при утвърдени 3 хил. лв. 

въоръжена и противопожарна охрана – 59 хил. лв. 

други разходи – 9 хил. лв., при утвърдени 4 хил. лв. 

Разходите за амортизации са в размер на 33 хил. лв., намалени с 22,1% спрямо 

утвърдените 42 хил. лв. 

Разходите за възнаграждения са в размер на 66 хил. лв., намалени с 37,4% спрямо 

утвърдените 105  хил. лв. 

Разходите за осигуровки са в размер на 23 хил. лв., намалени с 26,3% спрямо 

утвърдените 31 хил. лв.  

 Други разходи са в размер на 17 хил. лв., увеличени 8,5 пъти спрямо утвърдените 2 

хил. лв. 

Разходите за текущ и авариен ремонт са в размер на 93 хил. лв., намалени с 2,1% 

спрямо утвърдените 95 хил. лв.   

1.6.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води 

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 231 хил. лв. и са 

увеличени с 2,1% спрямо утвърдените с Решение № Ц-25/31.07.2012 г.  на ДКЕВР (226 хил. 

лв.).   

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е, както 

следва: 

Разходите за материали са в размер на 61 хил. лв., намалени с 27,8% спрямо 

утвърдените 84 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за електроенергия за технологични нужди – 48 хил. лв., при утвърдени 73 

хил.лв.  

разходи за горива и смазочни материали – 1 хил. лв., при утвърдени 9 хил.лв.  

разходи за работно облекло – 1 хил. лв. 

други разходи – 11 хил. лв. 

Разходите за външни услуги са в размер на 11 хил. лв., намалени с 11,7% спрямо 

утвърдените 13 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за данъци и такси – 1 хил. лв., равни на утвърдените.  

съобщителни услуги – 1 хил. лв. 

транспортни услуги – 1 хил. лв. 

вода, отопление и осветление – 1 хил. лв. 

суми по договори за инкасиране –8 хил. лв., при утвърдени 6 хил. лв. 

разходи за консултантски дейности – 4 хил. лв., равни на утвърдените. 

други разходи – 4 хил. лв., равни на утвърдените. 

Разходите за амортизации са в размер на 20 хил. лв., намалени с 4,0% спрямо 

утвърдените 21 хил. лв. 

Разходите за възнаграждения са в размер на 50 хил. лв., увеличени с 5,9% спрямо 

утвърдените 48 хил. лв. 

Разходите за осигуровки са в размер на 17 хил. лв., намалени с 11,0% спрямо 

утвърдените 19 хил. лв. 

Други разходи са в размер на 7 хил. лв., равни на утвърдените. 

Разходите за текущ и авариен ремонт са в размер на 30 хил. лв., намалени с 13,3%  

спрямо утвърдените 35 хил. лв. 

1.6.3. За услугата пречистване на отпадъчните води 

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 387 хил. лв. и са 

увеличени с 2,1% спрямо утвърдените с Решение № Ц-25/31.07.2012 г. на ДКЕВР (395 хил. 

лв.).   
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Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е, както 

следва: 

Разходите за материали са в размер на 134 хил. лв., намалени с 6,1% спрямо 

утвърдените 143 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за обеззаразяване – 1 хил. лв. 

разходи за електроенергия за технологични нужди – 100 хил. лв. при утвърдени 134 

хил.лв. 

разходи за горива и смазочни материали – 5 хил. лв., при утвърдени 1 хил. лв. 

разходи за канцеларски материали – 1 хил. лв., при утвърдени 3 хил. лв.  

други разходи – 26 хил. лв. 

Разходите за външни услуги са в размер на 49 хил. лв., намалени с 3,5 пъти спрямо 

утвърдените 11 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за данъци и такси – 6 хил. лв., при утвърдени 4 хил. лв. 

съобщителни услуги – 2 хил. лв. 

транспортни услуги – 1 хил. лв. 

вода, отопление и осветление – 5 хил. лв. 

разходи за консултантски дейности – 4 хил. лв., равни на утвърдените. 

въоръжена и противопожарна охрана – 24 хил. лв., равни на утвърдените.  

други разходи – 6 хил. лв. 

Разходите за амортизации са в размер на 12 хил. лв., намалени почти два пъти 

спрямо утвърдените 23 хил. лв. 

Разходите за възнаграждения са в размер на 42 хил. лв., увеличени три пъти 

спрямо утвърдените 14 хил. лв. 

Разходите за осигуровки са в размер на 14 хил. лв., увеличени почти пет пъти 

спрямо утвърдените 3 хил. лв. 

Други разходи са в размер на 23 хил. лв., увеличени 23 пъти спрямо утвърдените 1 

хил. лв. 

Разходите за текущ и авариен ремонт са в размер на 196 хил. лв., намалени с 2,1%  

спрямо утвърдените 200 хил. лв. 

1.7. Количества вода  

Предложените от ВиК оператора годишни количества за доставяне на вода от 

водоснабдителните системи, за отвеждане и пречистване на отпадъчни води са, както 

следва: 

ВС Добрич 

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Добрич – 8 114 хил. м3, равни 

на утвърдените с решение № Ц-25/31.07.2012 г. на ДКЕВР; 

за услугата отвеждане на отпадъчните води, равни на утвърдените, в т.ч.:               
за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -    3 218 хил. м3   
 за промишлени и други стопански потребители   

  степен на замърсяване 1 -        -    639 хил. м3   

 степен на замърсяване 2 -   -     44 хил. м3   

 степен на замърсяване 3 -   -    339 хил. м3   

за услугата пречистване на отпадъчните води, равни на утвърдените, в т.ч.:         
за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -    3 243 хил. м3   
 за промишлени и други стопански потребители   

  степен на замърсяване 1 -        -    600 хил. м3   

 степен на замърсяване 2 -   -    44 хил. м3   

 степен на замърсяване 3 -   -    339 хил. м3   

ВС Албена 

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Албена - 586 хил. м3, при 

утвърдени 662 хил. м3; 
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за услугата отвеждане на отпадъчните води - 754 хил. м3, при утвърдени 730 хил. м3, 

в т.ч.:               
за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -     47 хил. м3   
 за промишлени и други стопански потребители   

  степен на замърсяване 1 -        -     201 хил. м3   

 степен на замърсяване 2 -   -    402 хил. м3   

 степен на замърсяване 3 -   -    103 хил. м3   

за услугата пречистване на отпадъчните води - 864 хил. м3, при утвърдени 830 хил. 

м3, в т.ч.:                      
за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -     76 хил. м3   
 за промишлени и други стопански потребители   

  степен на замърсяване 1 -        -     283 хил. м3   

 степен на замърсяване 2 -   -    402 хил. м3   

 степен на замърсяване 3 -   -    103 хил. м3   

1.8. Необходими годишни приходи 

Необходимите годишни приходи, предложени от ВиК оператора в заявлението за 

цени са, както следва: 

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите - 17 313 хил. лв., при утвърдени 16 295 хил. 

лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 745 хил. лв., при утвърдени 672 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води - 1 331 хил. лв., при утвърдени 1 198 хил. лв. 

ВС Албена     

за услугата доставяне на вода на потребителите - 460 хил. лв., при утвърдени 483 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 285 хил. лв., при утвърдени 270 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води - 397 хил. лв., при утвърдени 418 хил. лв. 

2. Констатации и правна рамка 

Въз основа на извършения анализ на внесеното заявление за цени са направени 

следните констатации: 

20. С Решение БП-052 от 17.12.2008 г. на ДКЕВР е одобрен бизнес план на 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич за периода 2009 - 2013 г. 

21. С Решение № Ц-25/29.06.2009 г., ДКЕВР е приела прилагането на метод на 

регулиране чрез стимули “горна граница на цени” за „Водоснабдяване и канализация” 

ООД, гр. Добрич и е определила регулаторен период от пет години, считано от 

01.12.2009 г. С решение № Ц-25/31.07.2012 г. на ДКЕВР са изменени утвърдените цени 

за първата година от регулаторния период и с Решение № Ц-6/23.02.2015 г. на ДКЕВР са 

изменени утвърдените цени с решение  № Ц-25/29.06.2009 г. на ДКЕВР. 

22. Правната рамка на метода на регулиране чрез стимули “горна граница на 

цени” на цените на ВиК услуги се съдържа в ЗРВКУ, в НРЦВКУ и в Указанията. 

НРЦВКУ определя правилата за образуване на цените и тяхното изменение, както и 

редът за внасянето на заявленията за утвърждаване и изменение на цените.  

23. Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2, б „а” от НРЦВКУ при прилагане на метода „горна 

граница на цени” комисията утвърждава цени на В и К оператора за първата година от 

определения регулаторен период и ги изменя в края на всяка година от регулаторния 

период с инфлационен индекс, коригиран с коефициент за подобряване на 

ефективността на ВиК оператора. 

24. Съгласно т. 51 от Указанията, годишни корекции на цените се извършват на 

основата на ценовия изчислителен модел за утвърдените цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги за предходния ценови период от регулаторния период. 

25. С решение № БП-21/08.12.2014 г. на КЕВР е одобрен внесеният с вх. № В-17-

37-4/22.07.2014 г., бизнес план за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г. на 
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„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич.   

26. С решение № БП-50/22.06.2016 г. на КЕВР е одобрен внесеният с вх. № В-17-

15-18/02.02.2016 г., допълнен бизнес план за  2016 г. на „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр. Добрич.   

27. Съгласно чл.14 ал.1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и 

икономическата част на бизнес плановете е условие за одобряването им в частта за 

цените. 

3. Разходи и ценообразуващи елементи 

След извършения преглед на заявлението за цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване 

и канализация” ООД, гр. Добрич, разходите и ценообразуващите елементи се коригират в 

съответствие с изискванията на глава четвърта от Указанията, както следва:  
3.1. Дълготрайни активи  

Предложените стойности на дълготрайните активи не съответстват на отчетните 

данни за 2015 г. от ЕССО и не се признават. Признава се отчетната стойност на 

дълготрайните активи и съответната натрупана амортизация за регулирани цели за 2015 г. в 

съответствие с ЕССО, както следва: 

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -    25 876 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -      2 613 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -      2 230 хил. лв. 

ВС Албена     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -        979 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -     1 580 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -        275 хил. лв. 

3.2. Среден размер на инвестициите  

 Предложеният среден размер инвестиции не се признава, а се приема среден размер 

инвестиции образуван с инвестиционни разходи за 2016 г. съгласно одобрения бизнес план 

с решение БП-50/22.06.2016 г. на КЕВР, в съответствие с изискванията на т. 52 от 

Указанията, както следва: 

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -    1 195 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -          0 лева  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -       160 хил. лв. 

ВС Албена  - не се предвиждат инвестиции 

3.3. Необходим оборотен капитал 

Необходимият оборотен капитал, определен при нетен цикъл 66 дни и 5 бр. цикли в 

годината с параметри от решение № Ц-25/31.07.2012 г. на ДКЕВР съгласно глава четвърта 

от Указанията се признава, както следва: 

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -    2 868 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -         94 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -       207 хил. лв. 

ВС Албена     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -         84 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -         31 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -         61 хил. лв. 

3.4. Регулаторна база на активите 

Предложените стойности на РБА за регулираните услуги не се признават, а се 

признават образуваните стойности с корекциите по т. 3.1, 3.2 и 3.3 в съответствие с 

изискванията на глава четвърта от Указанията, както следва:  

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -    15 762 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -      1 052 хил. лв.  
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за услугата пречистване на отпадъчните води          -      1 107 хил. лв. 

ВС Албена     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -         538 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -      1 196 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -         130 хил. лв. 

3.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане, равна на 

утвърдената с решение № Ц-25/31.07.2012 г. на ДКЕВР - 4,47%, определена с норма на 

възвръщаемост на привлечения капитал 5,11% се признава. 

3.6. Признати годишни разходи 

3.6.1. Условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) за услугите 

доставяне на вода от водоснабдителните системи, отвеждане и пречистване на отпадъчните 

води, утвърдени с решение № Ц-25/31.07.2012 г. на ДКЕВР, са коригирани със 

средногодишен инфлационен индекс (- 0,1%) за 2015 г. по данни на НСИ за индекса на 

потребителските цени. 

Преизчислените условно-постоянни разходи (без разходите за амортизации) след 

корекцията по т. 1 са коригирани с коефициент за подобряване на ефективността Х = 0,1%, 

съгласно т. 55 от Указанията.  

3.6.1.1. Предложените от ВиК оператора разходи за амортизации не се признават, 

а се признава стойността им в съответствие с амортизационния план за регулаторни цели за 

2015 г. от ЕССО и средния размер на разходите за амортизации от инвестиции за 2016 г., 

съгласно одобрения бизнес план за 2016 г. с решение БП-50/22.06.2016 г. на КЕВР, а 

именно: 

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -        842 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -          56 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -          63 хил. лв. 

ВС Албена     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -          33 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -          20 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -          10 хил. лв. 

3.6.2. Променливи разходи 

 

ВС Добрич       

3.6.2.1. За услугата доставяне на вода на потребителите  

 Предложените от ВиК оператора разходи за обеззаразяване в размер на 48 хил. лв. не 

се признават, а се приемат в размер на 35 хил. лв., определени на база отчетен 

специфичен разход за 2015 г. и прогнозни водни количества за 2016 г. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични нужди в 

размер на 8 202 хил. лв. не се признават, а се приемат в размер на 8 172 хил. лв., при 

отчитане на следните фактори: 

- за 2015 г. дружеството отчита потребление от 58 924 МВтч. В одобрения бизнес 

план, с решение № БП-50/22.06.2016 г. на КЕВР, за 2016 г. е посочено потребление 

от 50 316 МВтч, като въз основа на същото са определени разходите за електрическа 

енергия за технологични нужди;  

- действащи цени на електрическа енергия ниско напрежение, мрежови услуги и 

надбавки, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на Комисията; 

- цени на електрическа енергия ниско и средно напрежение на свободен пазар – 86,95 

лв., съгласно Споразумение от 31.07.2015 г., сключено между ВиК оператора и 

"ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА"АД – София, поради изтичане  срока на 

Договора за доставка на електрическа енергия, сключен между страните.    

 Предложените от Ви К оператора разходи за доставяне на вода от друг 

доставчик в размер на 175 хил. лв. не се признават, а се признават в размер 
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на 18 лв. на база отчетни данни за 2015 г. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за такса регулиране в размер на 37 

хил. лв. не се признават, а се признават в размер на 25 хил.лв., изчислени за 

услугата спрямо дела на  фактурираните количества. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за такса за  водоползване в размер 

на 794 хил. лв. не се признават, а се признават в размер на 580 хил. лв., 

изчислени съгласно Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден 

обект и за замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 

януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г. и фактурираните количества са 

системата. 

3.6.2.2.  За услугата отвеждане на отпадъчни води 

 Предложените от ВиК оператора разходи за обеззаразяване в размер на хиляда  лв. се 

признават. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични нужди в 

размер на 50 хил. лв. не се признават, а се приемат в размер на 44 хил. лв., при 

отчитане на следните фактори: 

- за 2015 г. дружествата отчита потребление от 233 МВтч. В одобрения бизнес план, с 

решение № БП-50/22.06.2016 г. на КЕВР, за 2016 г. е посочено потребление от 233 

МВтч, като въз основа на същото са определени разходите за електрическа енергия 

за технологични нужди;  

- действащи цени на електрическа енергия ниско напрежение, мрежови услуги и 

надбавки, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на Комисията; 

- цени на електрическа енергия ниско и средно напрежение на свободен пазар – 86,95 

лв., съгласно Споразумение от 31.07.2015 г., сключено между ВиК оператора и 

"ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА"АД – София, поради изтичане  срока на 

Договора за доставка на електрическа енергия, сключен между страните.    

 Предложените от В и К оператора разходи за такса регулиране в размер на 3 

хил. лв. не се признават, а се признават в размер на 5 хил.лв., изчислени за 

услугата спрямо дела на  фактурираните количества.. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за такса заустване в размер на 41 

хил. лв. не се признават, а се приемат в размер на 20 хил. лв., изчислени 

съгласно Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за 

замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 

2012 г.), в сила от 01.01.2012 г. и спрямо дела на фактурираните количества за 

системата. 

3.6.2.3.  За услугата пречистване на отпадъчни води 

 Предложените от ВиК оператора разходи за обеззаразяване в размер на 3 хил. лв. се 

признават. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични нужди в 

размер на 463 хил. лв. не се признават, а се приемат в размер на 451 хил. лв., при 

отчитане на следните фактори: 

- за 2015 г. дружествата отчита потребление от 3 143 МВтч. В одобрения бизнес план, 

с решение № БП-50/22.06.2016 г. на КЕВР, за 2016 г. е посочено потребление от 2 

872 МВтч, като въз основа на същото са определени разходите за електрическа 

енергия за технологични нужди;  

- действащи цени на електрическа енергия ниско напрежение, мрежови услуги и 

надбавки, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на Комисията; 

- цени на електрическа енергия ниско и средно напрежение на свободен пазар – 86,95 

лв., съгласно Споразумение от 31.07.2015 г., сключено между ВиК оператора и 

"ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА"АД – София, поради изтичане  срока на 

Договора за доставка на електрическа енергия, сключен между страните.    

 Предложените от В и К оператора разходи за такса регулиране в размер на 3 

хил. лв. не се признават, а се признават в размер на 5 хил.лв., изчислени за 
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услугата спрямо дела на  фактурираните количества. 

ВС Албена       

3.6.2.1. За услугата доставяне на вода на потребителите  

 Предложените от ВиК оператора разходи за обеззаразяване в размер на 1 000 лева се 

признават. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични нужди в 

размер на 100 хил. лв. не се признават, а се приемат в размер на 91 хил. лв., при 

отчитане на следните фактори: 

- за 2015 г.  дружеството отчита потребление от е 635 МВтч. В одобрения бизнес 

план, с решение № БП-50/22.06.2016 г. на КЕВР, за 2016 г. е посочено потребление 

от 528 МВтч, като въз основа на същото са определени разходите за електрическа 

енергия за технологични нужди;  

- действащи цени на електрическа енергия ниско напрежение, мрежови услуги и 

надбавки, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на Комисията; 

- цени на електрическа енергия ниско и средно напрежение на свободен пазар – 86,95 

лв., съгласно Споразумение от 31.07.2015 г., сключено между ВиК оператора и 

"ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА"АД – София, поради изтичане  срока на 

Договора за доставка на електрическа енергия, сключен между страните. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за такса регулиране в размер на 1 хил. лв. 

не се признават, а се приемат в размер на 3 хил.лв., изчислени съгласно Тарифа за 

таксите, които се събират от ДКЕВР по ЗРВКУ за услугата и дела на  

фактурираните количества. 

 Разходи за такса за водоползване се признават в размер на 87 хил. лв., 

изчислени съгласно Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден 

обект и за замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 

януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г. и фактурираните количества са 

системата. 

3.6.2.2.  За услугата отвеждане на отпадъчни води 

 Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични 

нужди в размер на 48 хил. лв. се признават. 

 Предложените от В и К оператора разходи за такса регулиране в размер на 1 

хил. лв. се признават. 

3.6.2.3.  За услугата пречистване на отпадъчни води 

 Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични нужди в 

размер на 100 хил. лв. се признават. 

 Разходи за такса регулиране се признават в размер на 1 хил. лв., изчислени 

съгласно Тарифа за таксите, които се събират от ДКЕВР по ЗРВКУ и дела на  

фактурираните количества за услугата. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за такса заустване в размер на 4 

хил. лв. не се признават, а се приемат в размер на 1 хил. лв., изчислени 

съгласно Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за 

замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 

2012 г.), в сила от 01.01.2012 г. и спрямо дела на фактурираните количества за 

системата. 

3.7. Количества вода  

Предложените прогнозни количества за доставяне на вода на потребителите, за 

отвеждане и пречистване на отпадъчни води от обособената система Добрич се 

признават, както следва: 

ВС Добрич 

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Добрич – 8 114 хил. м3, равни 

на утвърдените с решение № Ц-25/31.07.2012 г. на ДКЕВР; 

за услугата отвеждане на отпадъчните води, равни на утвърдените, в т.ч.:               
за битови и приравнени към тях  
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обществени, търговски и други потребители   -    3 218 хил. м3   
 за промишлени и други стопански потребители   

  степен на замърсяване 1 -        -    639 хил. м3   

 степен на замърсяване 2 -   -     44 хил. м3   

 степен на замърсяване 3 -   -    339 хил. м3   

за услугата пречистване на отпадъчните води, равни на утвърдените, в т.ч.:         
за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -    3 243 хил. м3   
 за промишлени и други стопански потребители   

  степен на замърсяване 1 -        -    600 хил. м3   

 степен на замърсяване 2 -   -    44 хил. м3   

 степен на замърсяване 3 -   -    339 хил. м3   

Предложените прогнозни количества за доставяне на вода на потребителите, за 

отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обособената система Албена не се 

признават, а се приемат коригирани количества усреднени на база отчетни данни за 

регулаторния период от 2012 г. до 2015 г., вкл. в съответствие с правилата по т. 38 и т. 41 от 

Указанията: 

ВС Албена 

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Албена - 672 хил. м3, при 

утвърдени 662 хил. м3; 

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 847 хил. м3, при утвърдени 730 хил. м3, 

в т.ч.:               
за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -     7 хил. м3   
 за промишлени и други стопански потребители   

  степен на замърсяване 1 -        -     511 хил. м3   

 степен на замърсяване 2 -   -    264 хил. м3   

 степен на замърсяване 3 -   -      65 хил. м3   

за услугата пречистване на отпадъчните води - 897 хил. м3, при утвърдени 830 хил. 

м3, в т.ч.:                     
за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -      37 хил. м3   
 за промишлени и други стопански потребители   

  степен на замърсяване 1 -        -     489 хил. м3   

 степен на замърсяване 2 -   -    306 хил. м3   

 степен на замърсяване 3 -   -      65 хил. м3   

3.8. Необходими годишни приходи 

Във връзка с гореизложените корекции на ценообразуващите елементи и разходите, 

предложените от ВиК оператора необходими годишни приходи се признават, както следва: 

ВС Добрич  

за услугата доставяне на вода на потребителите  -  17 211 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -       616 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -    1 240 хил. лв.    

ВС Албена     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -      514 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -      244 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -      348 хил. лв. 

3.9. Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги 

Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е 2,97 лв./куб.м, изчислена съгласно 

§ 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област 

Добрич за 2015 г. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване 

и канализация” ООД, гр. Добрич за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

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

Във връзка с изложеното, разходите и ценообразуващите елементи за 
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водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” 

ООД, гр. Добрич са, както следва: 

Признати годишни разходи: 

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -  16 506 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -       569 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -    1 191 хил. лв. 

ВС Албена     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -       490 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -       191 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -       342 хил. лв. 

Регулаторна база на активите: 

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -   15 766 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -      1 052 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -      1 107 хил. лв. 

ВС Албена     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -        538 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -     1 196 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -        130 хил. лв. 

Необходим оборотен капитал: 

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -     2 872 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -          94 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -        207 хил. лв. 

ВС Албена     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -          84 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -          31 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -          61 хил. лв. 

Необходимият оборотен капитал е определен с параметри от утвърдените цени с решение 

№ Ц-25/31.07.2012 г. на ДКЕВР при нетен цикъл 66 дни. 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е 4,47%, 

определена при норма на възвръщаемост на привлечения капитал 5,11%, равна на 

утвърдената с решение № Ц-25/31.07.2012 г. на ДКЕВР. 

Необходими годишни приходи: 

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -  17 211 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -       616 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -    1 240 хил. лв. 

ВС Албена     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -      514 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -      244 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -      348 хил. лв. 

Количества вода:  

ВС Добрич 

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Добрич – 8 114 хил. м3 

за услугата отвеждане на отпадъчните води, в т.ч.:               
за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -    3 218 хил. м3   
 за промишлени и други стопански потребители   

  степен на замърсяване 1 -        -    639 хил. м3   

 степен на замърсяване 2 -   -     44 хил. м3   
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 степен на замърсяване 3 -   -    339 хил. м3   

за услугата пречистване на отпадъчните води, в т.ч.:         
за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -    3 243 хил. м3   
 за промишлени и други стопански потребители   

  степен на замърсяване 1 -        -    600 хил. м3   

 степен на замърсяване 2 -   -    44 хил. м3   

 степен на замърсяване 3 -   -    339 хил. м3   

ВС Албена 

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Албена - 672 хил. м3 

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 847 хил. м3, в т.ч.:               
за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -     7 хил. м3   
 за промишлени и други стопански потребители   

  степен на замърсяване 1 -        -     511 хил. м3   

 степен на замърсяване 2 -   -    264 хил. м3   

 степен на замърсяване 3 -   -      65 хил. м3   

за услугата пречистване на отпадъчните води - 897 хил. м3, в т.ч.:                     
за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -      37 хил. м3   
 за промишлени и други стопански потребители   

  степен на замърсяване 1 -        -     489 хил. м3   

 степен на замърсяване 2 -   -    306 хил. м3   

 степен на замърсяване 3 -   -      65 хил. м3   

Цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Добрич: 

ВС Добрич     

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите                            2,12 лв./куб.м 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 0,12 лв./куб.м 

Промишлени и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1                                                0,16 лв./куб.м    

степен на замърсяване 2                                                  0,29 лв./куб.м 

  степен на замърсяване 3                                                      0,35 лв./куб.м 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 0,24 лв./куб.м 

Промишлени и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1                                                 0,33 лв./куб.м    

степен на замърсяване 2                                                  0,60 лв./куб.м 

  степен на замърсяване 3                                                      0,71 лв./куб.м 

ВС Албена     

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите 0,76 лв./куб.м 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.  0,15 лв./куб.м 

Промишлени и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1                                                 0,22 лв./куб.м    

степен на замърсяване 2                                                  0,39 лв./куб.м 

  степен на замърсяване 3                                                       0,46 лв./куб.м 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 0,21 лв./куб.м 

Промишлени и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1                                                  0,29 лв./куб.м    

степен на замърсяване 2                                                 0,52 лв./куб.м 

  степен на замърсяване 3                                                      0,62 лв./куб.м 
 (В цените не е включен ДДС). 
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Изказвания по т.5:  

Докладва Х. Йорданова.  

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

И. Иванов прочете проекта на решение, предложен от работната група.  

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за 

дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във 

връзка с чл. 13, ал. 3, т. 2 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергетиката и чл. 23, ал. 1 от 

НРЦВКУ, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И:  

  

 1. Приема доклад на работната група относно внесени за утвърждаване от КЕВР със 

заявление с вх. № В-17-15-6/23.03.2016 г. цени на водоснабдителните и канализационните 

услуги на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич; 

 2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1. на 13.07.2016 г. от 

10:00 ч.; 

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич или други, упълномощени от тях 

представители на дружеството; 

4. Приема проект на решение относно утвърждаване на цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич; 

 5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 4 на 13.07.2016 г. от 

10:30 ч.; 

 6. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени заинтересованите по 

смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката лица; 

7. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане 

да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР; 

8. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата на 

КЕВР. 
 

В заседанието по точка пета участват председателят Иван Иванов и членовете на 

Комисията Валентин Петков и Димитър Кочков. 

 

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

Димитър Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.  

 

По т.6. Комисията разгледа доклад и проект на решение относно внесено заявление с 

вх. № В-17-30-10/27.06.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца. 

 

“Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца е внесло в Комисията за енергийно и 

водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление за утвърждаване / изменение на цените на 

водоснабдителните и канализационните услуги с вх. № В-17-30-10/27.06.2016 г. 

С Решение № Ц-42/26.09.2012 г. на Комисията, в сила от 01.10.2012 г. на „ВиК” ООД, 

гр. Враца са утвърдени цени и ценообразуващи елементи по чл. 19  от ЗРВКУ 

(непредвидено и непреодолимо събитие от извънреден характер – цена на 

електроенергията) за втори ценови период от петгодишния регулаторния период, 

образувани по метода „горна граница на цени”. 

Действащите и предложените от ВиК оператора цени са, както следва: 
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Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС 

Действащи цени, 

утвърдени с Решение 

№Ц-42/26.09.2012 г. 

Предложени от ВиК 

оператора със 

заявление с вх. №В-

17-30-10/27.06.2016г. 

Изменение   

(%) 

Доставяне на вода на потребители - ВС Гравитачна 0,95 1,17 23,16% 

Доставяне на вода на потребители - ВС Смесена 1,43 1,49 4,20% 

Доставяне - ВС Помпена (непитейна) 1,25 - - 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,12 - - 

Отвеждане битови и приравнени към тях 0,21 0,24 14,29% 

Пречистване битови и приравнени към тях 0,28 0,41 46,43% 

Пречистване промишлени 

степен на замърсяване 1 0,70 1,02 45,71% 

степен на замърсяване 2 0,84 1,22 45,24% 

степен на замърсяване 3 0,98 1,43 45,92% 

Комплексни цени - битови и приравнени към тях* 1,92 2,14 11,46% 

* Комплексната цена се отнася само за ВС Смесена, защото във ВС Гравитачна има само една услуга – 

доставяне на вода. 

 

Във внесеното заявление за цени, посочено по-горе, „ВиК” ООД, гр. Враца не е 

предложило цена за услугите доставяне на вода с непитейни качества и доставяне на вода 

за друг ВиК оператор.  

От прегледа на внесеното заявление за цени беше установено, че  ВиК операторът е 

изпълнил изискването на чл. 18 от Наредбата за регулиране на цените на 

водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ) за предварително оповестяване 

в средствата за масово осведомяване на предложението си за изменение на действащите 

цени на ВиК услуги, видно от приложеното копие на вестник „Новинар” от 26.05.2016 г. и 

вестник „Конкурент” от същата дата. 

1.  Предложени от ВиК оператора разходи и ценообразуващи елементи 

във внесеното заявление за цени 
Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги са образувани, съгласно 

Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги 

(Наредбата) и Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните 

услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени“, приети с решение по т. 

5 от Протокол № 17/31.01.2011 г. на Комисията (Указанията). 

Предложените цени на водоснабдителните и канализационните услуги във 

внесеното заявление са образувани на основата на ценовия изчислителен модел за 

утвърдените цени на водоснабдителните и канализационните услуги за предходния ценови 

период от регулаторния период с Решение № Ц-42/26.09.2012 г. на ДКЕВР и отчетни данни 

за 2015 г., както е изискването на глава четвърта от Указанията.  

Към подаденото заявление за цени с вх. № В-17-30-10/27.06.2016 г., „ВиК” ООД, гр. 

Враца е внесло: 

 допълнителна информация по ел. поща от 01.07.2016 г. относно 3 нови ПСОВ 

– Бяла Слатина, Мездра и Козлодуй: 

1. Извадка от работните проекти за необходимия брой персонал за обслужване на 

ПСОВ – съответно 9 бр. за ПСОВ-Мездра, 14 бр. за ПСОВ-Бяла Слатина и 14 бр. за ПСОВ-

Козлодуй; 

2. Протокол за предаване и приемане на ПСОВ-Козлодуй от 05.05.2015 г. между 

община Козлодуй и ВиК оператора; 

3. Протокол за предаване и приемане на помпена шахта към канализация и ел. 

захранване на помпената шахта от 22.12.2015 г. между община Козлодуй и ВиК оператора; 

4. Приемо-предавателен протокол от 01.04.2015 г. между ВиК оператора и община 

Бяла Слатина за стоеж „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Бяла Слатина“, 

финансиран по ОП Околна среда 2007-2013 г. с 4 позиции: 1) канализационна мрежа; 2) 

канализационен колектор до ПСОВ; 3) водопроводна мрежа и 4) ПСОВ-сгради и 
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съоръжения; 

5.  Справки за нови обекти  и ел. енергия (3 ПСОВ и 4 КПС); 

6. Договор за продажба на нетна активна ел. енергия (средно и  ниско напрежение) 

№148/3.11.2015 г. между Мост енерджи АД. 

 Допълнителна информация по ел. поща от 04.07.2016 г. за същите обекти: 

1.  Разрешение за ползване №СТ-05-1117/23.07.2014 г. за ПСОВ-Козлодуй и 

протокол на държавна приемателна комисия за станцията; 

2. Разрешение за ползване № СТ-05-104/28.01.2015 г. за ПСОВ-Мездра; 

3. Разрешение за ползване №Ст-05-217/18.02.2015 г. за интегрирания проект на 

воден цикъл на Бяла Слатина. 

1.1. Дълготрайни активи  

Призната стойност на дълготрайните активи е образувана на база отчетните 

стойности на дълготрайните активи за 2015 г. в амортизационния план на активите към 

одобрения с Решение № БП – 34/23.02.2016 г. бизнес план, както следва:  

услуга система 

отчетна стойност на ДА за 2015 г.             

(хил. лв.) 

Доставяне на вода 
 ВС Гравитачна 1 275 

 ВС Смесена 32 690 

Отвеждане на отпадъчни води 3 476 

Пречистване на отпадъчни води 4 799 

 

1.2. Среден размер на инвестициите  

 Средният размер на инвестициите включени в регулаторната база на активите (РБА) 

е определен съгласно инвестиционната програма за 2016 г. от бизнес плана, одобрен с 

Решение № БП – 34/23.02.2016 г., а именно:  

планирани инвестиции 

(хил. лв.) 
2016 г. 

Доставяне на вода на потребителите ВС Гравитачна 120 

Доставяне на вода на потребителите ВС Смесена 3 566 

Отвеждане на отпадъчните води 55 

Пречистване на отпадъчните води 30 

 

1.3. Необходим оборотен капитал 

Необходимият оборотен капитал е определен на база нетен цикъл на оборотния 

капитал от 59 дни и 6 бр. цикли в годината, съгласно Решение на Комисията № Ц-

42/26.09.2012., както следва: 

Необходим оборотен капитал 

 
(хил. лв.) 

Доставяне на вода на потребителите ВС Гравитачна 51 

Доставяне на вода на потребителите ВС Смесена 1 550 

Отвеждане на отпадъчните води 117 

Пречистване на отпадъчните води 183 

 

1.4.  Регулаторна база на активите (РБА) 

Предложената регулаторната база на активите е образувана на база отчетните 

стойности на дълготрайните активи и съответните натрупани амортизации за 2015 г. в 

съответствие с амортизационния план на активите към одобрения с Решение № БП – 

34/23.02.2016 г. бизнес план, както следва:  

РБА хил. лв. 

Доставяне на вода на потребителите ВС Гравитачна 669 

Доставяне на вода на потребителите ВС Смесена 17 212 

Отвеждане на отпадъчните води 1 624 

Пречистване на отпадъчните води 1 674 
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1.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане, предложена от 

ВиК оператора е равна на утвърдената с Решение на Комисията Ц-42/26.09.2012 в размер на 

5,73%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно 

облагане 5,11% с данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения 

капитал 9,42%. 

1.6. Годишни разходи 

Предложените от ВиК оператора прогнозни разходи и ценообразуващи елементи са 

определени на база утвърдените разходи в действащите цени на ВиК услуги с решение № 

Ц-42/26.09.2012 г. на Комисията, като са добавени и допълнителни разходи, свързани с 

активи, които не са включени в действащите цени. 

В представената текстова обосновка от „ВиК” ООД, гр. Враца е посочено, че 

увеличението на цената за услугата доставяне на вода на потребителите се дължи на 

увеличените разходи за амортизация; увеличението на цената за услугата отвеждане на 

отпадъчните и дъждовни води се дължи на увеличени разходи за амортизации и ел. енергия, 

а увеличението на цената за пречистване на отпадъчни води, което е най-голямо, се дължи 

на въведените в експлоатация 3 нови ПСОВ (Козлодуй, Бяла Слатина и Мездра), и 

свързаните с тях разходи за ел. енергия, за обеззаразяване, флокуланти, лабораторно-

технически комплекси, за амортизация, за възнаграждения и осигуровки на персонала. 

1.6.1. За услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Гравитачна 

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 370 хил. лв. и са 

увеличени с 1,9% спрямо утвърдените с решение № Ц-42/26.09.2012 г. на Комисията (363 

хил. лв.). 

Изменението на отделните видове утвърдени разходи спрямо предложените е, както 

следва: 

 Разходи за материали  в размер на 20 хил. лв. са равни на утвърдените, в т.ч.: 

разходи за материали (обеззаразяване) -  4 хил. лв. са равни на утвърдените; 

 разходи за лабораторно-технологични комплекси – не са предвидени в действащата 

цена и не се предвиждат нови такива; 

 разходи за електроенергия за технологични нужди - не са предвидени в действащата 

цена и не се предвиждат нови такива;  

разходи за горива и смазочни материали от  8 хил. лв. са равни на утвърдените; 

разходи за работно облекло в размер на 5 хил. лв. са равни на утвърдените; 

разходи за канцеларски материали в размер на 1 000 лв. са равни на утвърдените; 

други разходи в размер на 2 000 лв. са равни на утвърдените 

 Разходи за външни услуги от утвърдени 44 хил. лв. са намалени на  43 хил. лв., в 

т.ч.:  

 разходи за застраховки в размер на 4 хил. лв. са равни на утвърдените; 

 разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик в размер на 0 хил. 

лв. са равни на утвърдените; 

разходи за местни данъци и такси в размер 16 хил. лв. са намалени на 15 хил. лв.; 

разходи за такса регулиране от 1 000 лв. са увеличени на 2 000 лв.; 

разходи за такса водовземане от 9 хил. лв. са намалени на 7 хил. лв., преизчислени 

към заложените количества в справка № 7 „Годишни количества доставена, отведена и 

пречистена вода“; 

Всички останали разходи за външни услуги са равни на утвърдените с Решение № Ц-

42/26.09.2012 г. 

Разходи за амортизации от утвърдени 48 хил. лв. са увеличени на 57 хил. лв., 

изчислени със стойности на амортизационната квота за 2015 г. от амортизационния план 

към одобрения бизнес план на 2016 г., в т.ч.: 

разходите за амортизации от утвърдени 48 хил. лв. са увеличени на 54 хил. лв.; 

разходите за амортизации от инвестициите са в размер на 3 хил. лв. 

Разходите за възнаграждения в размер на 62 хил. лв. са равни на утвърдените, в 
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т.ч.: 

Разходите за трудови възнаграждения в размер на 62 хил. лв. са равни на 

утвърдените; 

Суми по граждански договори и хонорари не са предвидени; 

Разходите за осигуровки в размер на 21 хил. лв. са равни на утвърдените, в т.ч.: 

Социалните осигуровки в размер на 11 хил. са равни на утвърдените; 

Социалните разходи в размер на 10 хил. лв. са равни на утвърдените; 

Други разходи в размер на 14  лв. са равни на утвърдените; 

Разходите за текущ и авариен ремонт в размер на 153  хил. лв. са равни на 

утвърдените. 

1.6.2. За услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Смесена 

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 11 307 хил. лв. и са 

намалени с 4,6% спрямо утвърдените с решение № Ц-42/26.09.2012 г. на Комисията (11 858 

хил. лв.). 

Изменението на отделните видове утвърдени разходи спрямо предложените е, както 

следва: 

 Разходи за материали от 2 729 хил. лв. са намалени на 2 148 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за материали (обеззаразяване) от 12  хил. лв. са увеличени на 37 хил. лв., 

изчислени на база прогнозни количества добита вода и действащи към 2015 г. пазарни 

цени; 

 разходи за лабораторно-технологични комплекси не са предвиждани, нито в 

утвърдения модел нито в настоящото заявление; 

 разходи за електроенергия за технологични нужди от 2 310 хил. лв. са намалени на       

1 705 хил. лв., прогнозирани в съответствие с производствената програма и специфичния 

разход на съоръженията. „Прогнозната парична стойност на електрическата енергия е 

изчислена на база количеството потребена през 2015 г. енергия. За доставчик на 

електрическа енергия от свободния пазар е сключен едногодишен договор с Мост Енерджи 

АД. Договорът е в сила от 01.12.2015 г.;  

разходи за горива и смазочни материали в размер на 295 хил. лв. са равни на 

утвърдените; 

разходи за работно облекло в размер на 64 хил. лв. са равни на утвърдените; 

разходи за канцеларски материали в размер на 18 хил. лв. са равни на утвърдените; 

други разходи в размер на 29 хил. лв. са равни на утвърдените; 

 Разходи за външни услуги от утвърдени 2 419 хил. лв. са намалени на 2 219 хил. 

лв., в т.ч.:  

 разходи за застраховки от 59 хил. лв. са намалени на 58 хил. лв.; 

 разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик (от ВиК Монтана) 

от 1 349 хил. лв. са намалени на 1 290 хил. лв., изчислени съобразно прогнозни 

количествата вода, доставени за 2016 г., и при допускане за запазване на действащата цена  

на 0,06 лв./ куб. м.; 

разходи за местни данъци и такси в размер 27 хил. лв. са равни на утвърдените; 

разходи за такса регулиране в размер на 40 хил. лв. са равни на утвърдените; 

разходи за такса водовземане от 590 хил. лв. са намалени на 450 хил. лв.; 

Всички останали разходи за външни услуги са определени на база утвърдените с 

Решение № Ц-42/26.09.2012  г. на ДКЕВР. 

Разходи за амортизации от утвърдени 1 617  хил. лв. са увеличени на 1 847 хил. лв., 

изчислени със стойности на амортизационната квота за 2015 г. от амортизационния план 

към одобрения бизнес план на 2016 г., в т.ч.: 

разходите за амортизации от утвърдени 1 617 хил. лв. са увеличени на 1 735 хил. 

лв.; 

разходите за амортизации от инвестициите са в размер на 112 хил. лв. 

Разходите за възнаграждения в размер на 3 020 хил. лв. са равни на утвърдените, в 

т.ч.: 
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Разходите за трудови възнаграждения  размер на 2 986 хил. лв. са равни на 

утвърдените; 

Суми по граждански договори и хонорари в размер на 34 хил. лв. са равни на 

утвърдените; 

Разходите за осигуровки в размер на 1 095 хил. лв. са равни на утвърдените, в т.ч.: 

Социалните осигуровки в размер на 621 хил. лв. са равни на утвърдените; 

Социалните разходи в размер на 474 хил. лв. са равни на утвърдените; 

Други разходи в размер на 237 хил. лв. са равни на утвърдените; 

Разходите за текущ и авариен ремонт в размер на 740 хил. лв. са равни на 

утвърдените. 

1.6.3. Разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води  

Предложените общи годишни разходи за услугата в размер на 917 хил. лв. са 

увеличени с 2,5 % спрямо утвърдените с решение № Ц-42/26.09.2012 г. на Комисията (895 

хил. лв.). 

Изменението на отделните видове утвърдени разходи спрямо предложените е, както 

следва: 

Разходи за материали от утвърдени 58 хил. лв. са увеличени на 73 хил. лв., в т.ч.: 

 разходи за електроенергия за технологични нужди от 25 хил. лв. са увеличени на 40 

хил. лв., изчислени с отчетените количества за 2015 г. и действащите цени на 

електрическата енергия по договора с Мост енерджи АД.  

В разходите за електроенергия за технологични нужди са включени и разходи във 

връзка с въведените в експлоатация 4 бр. КПС  (3 новоизградени канализационни помпени 

станции и 1 рехабилитирана КПС за дъждовни води); 

разходи за горива и смазочни материали в размер на 16 хил. лв. са равни на 

утвърдените; 

разходи за работно облекло в размер на 10 хил. лв. са равни на утвърдените; 

разходи за канцеларски материали в размер на 2 хил. лв. са равни на утвърдените; 

други разходи в размер на 2 хил. лв. са равни на утвърдените; 

Разходите за външни услуги от утвърдени 73 хил. лв. са намалени на 64 хил. лв., в 

т.ч.: 

 разходи за застраховки в размер на 3 хил. лв. са равни на утвърдените; 

разходи за данъци и такси от утвърдени 47 хил. лв. са намалени на 38 хил. лв.; 

разходи за такса заустване от утвърдени 23 хил. лв. са намалени на 15 хил. лв. 

разходи за съобщителни услуги са равни на утвърдените 1 000 лв.; 

разходи за вода, осветление и отопление са равни на утвърдените 2 хил. лв.; 

разходи за публикации са равни на утвърдените 1 хил. лв.; 

разходи за консултантски дейности са равни на утвърдените 5 хил. лв.; 

разходи за въоръжена и противопожарна охрана са равни на утвърдените 5 хил. лв.; 

разходи по договори за инкасиране са равни на утвърдените 4 хил. лв.; 

съдебни разходи са равни на утвърдените 3 хил. лв.; 

Разходи за амортизации от утвърдени 190 хил. лв. са увеличени на 206 хил. лв. в 

т.ч.: 

разходите за амортизации от утвърдени 190 хил. лв. са увеличени на 205 хил. лв.; 

разходите за амортизации от инвестициите са 1000 лв. 

Разходи за възнаграждения в размер на 291 хил. лв. са равни на утвърдените, в т.ч.: 

разходите за трудови възнаграждения в размер на 287 хил. лв.  са равни на  

утвърдените;  

Суми по граждански договори и хонорари в размер на 4 хил. лв. са равни на 

утвърдените; 

Разходи за осигуровки в размер на 69 хил. лв. са равни на утвърдените, в т.ч.: 

социални осигуровки в размер на  61 хил. лв. равни на утвърдените. 

социални разходи в размер на 8 хил. лв. са равни на  утвърдените.  

Други разходи са равни на утвърдените 9 хил.лв. 
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Разходи за текущ и авариен ремонт са равни на утвърдените 203 хил. лв. 

1.6.4. Разходи за услугата пречистване на отпадъчните води  

Предложените общи годишни разходи за услугата в размер на 1380 хил. лв. са 

увеличени с 74,7% спрямо утвърдените с решение № Ц-42/26.09.2012 г. на Комисията (790 

хил. лв.) в резултат на въведените в експлоатация 3 нови ПСОВ (Бяла Слатина, Мездра и 

Козлодуй) през 2014 г. и 2015 г. 

Изменението на отделните видове утвърдени разходи спрямо предложените е, както 

следва: 

 Разходи за материали от утвърдени 186 хил. лв. са увеличени на 384 хил. лв., в т.ч.: 

разходите за обеззаразяване от утвърдени 7 хил. лв. са увеличени на 11 хил. лв.; 

разходи за флокуланти в размер на 4 хил. лв., каквито не са утвърдени в действащата 

цена; 

разходи за ЛТК в размер на 2 хил. лв., каквито не са утвърдени в действащата цена; 

разходите за електроенергия за технологични нужди от утвърдени 140 хил. лв. са 

увеличени на 328 хил. лв., като отчетеното количество потребена електрическа енергия за 

2015 г. включва и нововъведените 3 ПСОВ (Бяла Слатина, Мездра и Козлодуй); 

разходи за горива и смазочни материали в размер на 6 хил. лв. са равни на 

утвърдените; 

разходи за работно облекло в размер на 10 хил. лв. са равни на утвърдените; 

разходи за канцеларски материали в размер на 3 хил. лв. са равни на утвърдените; 

други разходи в размер на 20 хил. лв. са равни на утвърдените. 

Разходи за външни услуги в размер на 45 хил. лв. са равни на утвърдените, в т.ч.: 

разходи за застраховки в размер на 3 хил. лв. са равни на утвърдените; 

разходи за данъци и такси в размер на 9 хил. лв. са равни на утвърдените., в т.ч.: 

- разходи за местни данъци и такси в размер на 5 хил. лв. са равни на утвърдените; 

- разходи за такса регулиране в размер на 3 хил. лв. са равни на утвърдените.; 

- разходи за заустване  не са предвидени и не са утвърждавани; 

разходи за съобщителни услуги в размер на 4 хил. лв. са равни на утвърдените; 

разходи за вода, осветление и отопление в размер на 2 хил. лв. са равни на 

утвърдените; 

разходи за консултантски дейности са равни на утвърдените 4 хил. лв.; 

разходи за въоръжена и противопожарна охрана са равни на утвърдените 9 хил. лв.; 

разходи по договори за инкасиране са равни на утвърдените 7 хил. лв.; 

съдебни разходи са равни на утвърдените 2 хил. лв.; 

други разходи в размер на 3 хил. лв. са равни на утвърдените. 

 Разходи за амортизации от утвърдени 250 хил. лв. са увеличени на 266 хил. лв., в 

т.ч.: 

разходите за амортизации от утвърдени 250 хил. лв. са увеличени на 264 хил. лв.; 

разходите за амортизации от инвестициите са 2  хил. лв.; 

 Разходи за възнаграждения от утвърдени 71 хил. лв. са увеличени на 363 хил. лв. 

(37 нови работни места за 3те ПСОВ – Бяла Слатина, Козлодуй и Мездра), в т.ч.: 

разходите за трудови възнаграждения са в размер на 363 хил. лв.; 

суми по граждански договори и хонорари не са предвидени в действащите цени и 

новото заявление. 

Разходи за осигуровки от утвърдени 16 хил. лв. са увеличени на 102 хил. лв., в т.ч.: 

социални осигуровки от утвърдени 12 хил. лв. са увеличени на 66 хил. лв.; 

социални разходи от утвърдени 4 хил. са увеличени на 36 хил. лв.;  

Други разходи са в размер на 16 хил. лв., равни на утвърдените; 

Разходи за текущ и авариен ремонт са в размер на 205 хил. лв., равни на 

утвърдените.  

1.7. Количества вода  

ВиК операторът е обосновал предложеното изменение на годишните количества с 

количествата от базисната 2008 г. и отчетените средногодишно за периода 2009-2015 г.  
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В тази връзка, предложеното изменение на прогнозните количествата спрямо  

утвърдените, е както следва: 

Количества вода 

  

утвърден ценови 

модел 2012 г. 

заявление за 

цени 2016 г. 

хил. куб. м хил. куб. м 

Количества за услугата доставяне на вода на потребителите- ВС Гравитачна  

Количества вода на входа на ВС 447 353 

подземни 447 353 

Количества вода за доставяне на потребителите  427 349 

Загуби на вода  4,47% 1,13 

Количества за услугата доставяне на вода на потребителите- ВС Смесена   

Количества вода на входа на ВС  29 497 23 935 

подземни 7 777 2 215 

от друг ВиК оператор 21 720 21 720 

Количества вода за доставяне на потребителите  8 929 8 242 

Загуби на вода  69,73% 65,57 

Количества за отвеждане на отпадъчните води  4 611 4 140 

Количества за пречистване на отпадъчните води  2 665 2 559 

      - битови и приравнени към тях общ., търговски и др 1 896 1 913 

       - промишлени и други стопански потребители 769 646 

                    - степен на замърсяване 1  633 517 

                   - степен на замърсяване 2  114 82 

                   - степен на замърсяване 3  22 47 

 

1.8. Необходими годишни приходи 

Необходимите годишни приходи, предложени от ВиК оператора в заявлението за 

цени са, както следва: 

необходими годишни приходи – в хил. лв. 
утвърден модел 

2012 г. 

заявление 

2016 г. 

доставяне на вода на потребителите- ВС Гравитачна 407 408 

 доставяне на вода на потребителите- ВС Смесена 12 558 12 293 

отвеждане на отпадъчните води  988 1010 

пречистване на отпадъчните води  1 082 1 476 

 

2. Констатации и правна рамка 
Въз основа на извършения анализ на внесеното заявление за цени са направени 

следните констатации: 

1. С Решение № БП- 047/17.12.2008 г. на ДКЕВР е одобрен бизнес план на 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца за периода 2009 - 2013 г. 

2. С Решение № Ц-57/ 17.12.2009 г. на ДКЕВР, считано от 01.01.2010 г., на „ВиК” ООД, гр. 

Враца са утвърдени ценообразуващи елементи и цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги за първия ценови период от регулаторния период, образувани по 

метода „горна граница на цени”. С Решение № Ц-9/28.03.2012 г. на ДКЕВР са изменени 

утвърдените цени на ВиК услуги (втора цена), а с Решение № Ц-42/26.09.2012 г. са измени 

вторите цени при непредвидено и непреодолимо обстоятелство по чл. 19  от ЗРВКУ (цена 

на ел. енергия).  

3. Правната рамка на метода на регулиране чрез стимули “горна граница на цени” на 

цените на ВиК услуги се съдържа в ЗРВКУ, в НРЦВКУ и в Указанията. НРЦВКУ определя 

правилата за образуване на цените и тяхното изменение, както и редът за внасянето на 

заявленията за утвърждаване и изменение на цените.  

4. Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2, б „а” от НРЦВКУ при прилагане на метода „горна граница на 

цени” Комисията утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от определения 

регулаторен период и ги изменя в края на всяка година от регулаторния период с 

инфлационен индекс, коригиран с коефициент за подобряване на ефективността на ВиК 
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оператора. 

5. Съгласно т. 51 от Указанията, годишни корекции на цените се извършват на основата на 

ценовия изчислителен модел за утвърдените цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги за предходния ценови период от регулаторния период. 

6. С Решение № БП-11/16.03.2015 г. на КЕВР е одобрен внесеният, с вх. № В-17-33-

4/28.4.2014 г., бизнес план за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г. на 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца.   

7. С Решение № БП – 34/23.02.2016 г. на КЕВР е одобрен внесеният, с вх. № В-17-33-

5/03.11.2015 г., допълнен бизнес план за 2016 г. на „Водоснабдяване и канализация” ООД, 

гр. Враца.   

8. Съгласно чл. 14 ал.1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и икономическата част на 

бизнес плановете е условие за одобряването им в частта за цените. 

3. Разходи и ценообразуващи елементи 
След извършения преглед на заявлението за цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване 

и канализация” ООД, гр. Враца, разходите и ценообразуващите елементи се коригират в 

съответствие с изискванията на глава четвърта от Указанията при прилагане на следния 

подход: 

- Регулаторната база на активите се коригира със стойността на нетекущите активи в 

съответствие с годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2015 г., ЕССО за 2015 

г.;  

- Условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) се индексират със 

средногодишен инфлационен индекс за 2015 г. (- 0,1%), намален с коефициент за 

подобряване на ефективността Х = 0,1%; 

- Разходите за възнаграждения и осигуровки за услугата пречистване на отпадъчните 

води се повишават с допълнителни разходи във връзка с въвеждане в експлоатация на три 

ПСОВ и назначения персонал за 2015 г. 

- Разходите за амортизации се изчисляват с амортизационни норми за регулаторни 

цели в съответствие с отчетните данни от ЕССО за 2015 г.; 

- Променливите разходи се определят на база натурални показатели по отчетни данни 

за 2015 г. и прогнози за 2016 г.; 

- Средният размер на инвестициите се определя с инвестиционните разходи за 2016 г., 

съгласно одобрения бизнес план на ВиК оператора с решение № БП – 34/23.02.2016 г. на 

КЕВР;  

- С оглед на двукратното удължаване на регулаторния период и установената 

тенденция за намаляване на потреблението през него, се прилагат корекции на 

количествата за доставяне на вода на потребителите за 2016 г. на базата на отчетни данни 

от началото на регулаторния период 2009 до 2014 г., в съответствие с т. 38 и т. 41 от 

Указанията; 

- Всички останали ценообразуващи елементи, в т.ч. нормата на възвръщаемост на 

капитала и необходимият оборотен капитал са равни на утвърдените в действащите цени с 

решение № Ц-42/26.09.2012 г. на ДКЕВР. 

При прилагане на посочения подход, коригираните разходи и ценообразуващи 

елементи са, както следва:  

3.1. Дълготрайни активи  

Предложените стойности на дълготрайните активи не съответстват на отчетните 

данни за 2015 г. от ЕССО и не се признават. Признава се отчетната стойност на 

дълготрайните активи и съответната натрупана амортизация за регулирани цели за 2015 г. в 

съответствие с ЕССО, както следва: 

за услугата доставяне на вода от ВС Смесена  - 29 925 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна  -   1 208 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -        3 471 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -        4 815 хил. лв. 
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3.2. Среден размер на инвестициите  

 Предложеният среден размер инвестиции, образуван с инвестиционни разходи за 

2016 г. съгласно одобрения бизнес план с решение № БП-34 от 23.02.2016 г. на КЕВР, в 

съответствие с изискванията на т. 52 от Указанията се признава, както следва: 

за услугата доставяне на вода от ВС Смесена  - 3 566 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна  -    120 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -           55 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -           30 хил. лв. 

3.3. Необходим оборотен капитал 

Необходимият оборотен капитал, определен при нетен цикъл 66 дни и 5 бр. цикли в 

годината с параметри от решение № Ц-09/28.03.2012 г.  на ДКЕВР съгласно глава четвърта 

от Указанията се признава, както следва: 

за услугата доставяне на вода от ВС Смесена  -  1 538 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна  -       51 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -         116 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -         121 хил. лв. 

3.4. Регулаторна база на активите 

Предложените стойности на РБА за регулираните услуги не се признават, а се 

признават образуваните стойности с корекциите по т. 3.1, 3.2 и 3.3 в съответствие с 

изискванията на глава четвърта от Указанията, както следва:  

за услугата доставяне на вода от ВС Смесена  - 17 029 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна  -       673 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -        1 623 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -        1 612 хил. лв. 

3.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане, равна на 

утвърдената с решение № Ц-09/28.03.2012 г. на ДКЕВР - 5,73%, определена с норма на 

възвръщаемост на собствения капитал, след данъчно облагане – 5,11% и норма на 

възвръщаемост на привлечения капитал 9,42% се признава. 

3.6. Признати годишни разходи 

3.6.1. Условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) за услугите 

доставяне на вода от водоснабдителните системи, отвеждане и пречистване на отпадъчните 

води, утвърдени с решение № Ц-09/28.03.2012 г. на ДКЕВР, са коригирани със 

средногодишен инфлационен индекс (- 0,1%) за 2015 г. по данни на НСИ за индекса на 

потребителските цени. 

Преизчислените условно-постоянни разходи (без разходите за амортизации) след 

корекцията по т. 1 са коригирани с коефициент за подобряване на ефективността Х = 0,1%, 

съгласно т. 55 от Указанията.  

3.6.1.1. Предложените от ВиК оператора разходи за амортизации на признатата 

стойност на дълготрайните активи и средния размер на разходите за амортизации от 

инвестиции за 2016 г., съгласно одобрения бизнес план за 2016 г. с решение № БП-34 от 

23.02.2016 г. на КЕВР се признават, както следва: 

за услугата доставяне на вода от ВС Смесена  - 1 847 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна  -      57 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -         206 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -         266 хил. лв. 

3.6.2. Променливи разходи 

3.6.2.1. За услугата доставяне на вода от ВС Смесена   

 Предложените от ВиК оператора разходи за обеззаразяване в размер на 37 хил. лв. 

не се признават, а се приемат в размер на 36 хил. лв., определени на база отчетен 

специфичен разход за 2015 г. и прогнозни водни количества за 2016 г. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични нужди, 

в размер на 1 705 хил. лв. се приемат. 
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 Предложените от ВиК оператора разходи за такса регулиране в размер на 40 хил. лв. 

се признават. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за такса за  водоползване в размер на 450 

хил. лв., изчислени съгласно Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден 

обект и за замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 

г.), в сила от 01.01.2012 г. и фактурираните количества са системата се признават. 

3.6.2.2.  За услугата отвеждане на отпадъчни води 

 Предложените от ВиК оператора разходи за обеззаразяване в размер на 3 хил. лв. не 

се признават, тъй като такива не са били отчетени през 2015 г. за услугата. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични нужди, 

в размер на 40 хил. лв. не се признават, а се приемат в размер на 39 хил. лв. при отчитане 

на следните фактори: 

- отчет на електрическа енергия ниско и средно напрежение за периода м. януари 

2016 г. – юли 2016 г. за три новоизградени канализационни помпени станции и една 

рехабилитирана КПС за дъждовни води. 

- действащи цени на електрическа енергия ниско напрежение, мрежови услуги и 

надбавки, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на Комисията; 

- действаща цена на електрическа енергия средно напрежение на свободен пазар, 

съгласно Договор № 148 от 03.11.2015 г. за продажба на електрическа енергия, сключен за 

срок от една година между „ВиК“ ООД, гр. Враца и „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД. 

 Предложените от В и К оператора разходи за такса регулиране в размер на 2 хил. 

лв., изчислени съгласно Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и 

за замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в 

сила от 01.01.2012 г. и фактурираните количества се признават. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за такса заустване в размер на 15 хил. лв., 

изчислени съгласно Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за 

замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила 

от 01.01.2012 г. и фактурираните количества се признават. 

3.6.2.3.  За услугата пречистване на отпадъчни води 

 Предложените от ВиК оператора разходи за обеззаразяване в размер на 11 хил. лв.  

се признават. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за флокуланти в размер на 4 хил. лв. се 

признават. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за лабораторно-технологични комплекси  в 

размер на 2 хил. лв. се признават. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични нужди, 

в размер на 328  хил. лв. се признават. 

 Предложените от В и К оператора разходи за такса регулиране в размер на 3 хил. 

лв., изчислени съгласно Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за 

замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила 

от 01.01.2012 г. и фактурираните количества се признават. 

 Предложените разходи за възнаграждения и осигуровки за услугата пречистване на 

отпадъчните води в размер на 363 хил. лв. за заплати и 102 хил. лв. за осигуровки не се 

признават, а се приемат в размер на 188 хил.лв. за заплати и 45 хил.лв. за осигуровки, от 

които 117 хил. лв. разходи за заплати на новоназначения персонал от 15 човека за ПСОВ и 

съответно 33 хил. лв. за осигуровки. 

3.6.2.1. За услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна 

 Предложените от ВиК оператора разходи за обеззаразяване в размер на 4 хил. лв. се 

признават, определени на база отчетен специфичен разход за 2015 г. и прогнозни водни 

количества за 2016 г. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за такса регулиране в размер на 2 хил. лв.,  

изчислени съгласно Тарифа за таксите, които се събират от ДКЕВР по ЗРВКУ се 
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признават. 

 Разходи за такса за водоползване в размер на 7 хил. лв., изчислени съгласно 

Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (обн. в 

ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г. и 

фактурираните количества се признават. 

3.7. Количества вода  

Предложените прогнозни количества за доставяне на вода на потребителите, за 

отвеждане и пречистване на отпадъчни води се признават, както следва: 

за услугата доставяне на вода от ВС Смесена – 8 242 хил. м3, определени като 

средногодишни отчетени за периода 2009 - 2015 г. 

за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна – 349 хил. м3, определени като 

средногодишни отчетени за периода 2009 - 2015 г. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води, определени съобразно ново въведени 

обекти в експлоатация и количествата от одобрения бизнес план за 2016 г., в т.ч.:               
за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -    2 900 хил. м3   
 за промишлени и други стопански потребители   

  степен на замърсяване 1 -        -     1 126 хил. м3   

 степен на замърсяване 2 -   -        183 хил. м3   

 степен на замърсяване 3 -   -           91 хил. м3   

за услугата пречистване на отпадъчните води, определени съобразно ново въведени 

обекти в експлоатация и количествата от одобрения бизнес план за 2016 г., в т.ч.:                      
за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -    2 400 хил. м3   
 за промишлени и други стопански потребители   

  степен на замърсяване 1 -        -       600 хил. м3   

 степен на замърсяване 2 -   -        50 хил. м3   

 степен на замърсяване 3 -   -        60 хил. м3   

3.8. Необходими годишни приходи 

Във връзка с гореизложените корекции на ценообразуващите елементи и разходите, 

предложените от ВиК оператора необходими годишни приходи се признават, както следва: 

за услугата доставяне на вода от ВС Смесена  - 12 206 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна  -      408 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -        1 005 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -        1 247 хил. лв. 

3.9. Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги 

Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е 3,26 лв./куб.м, изчислена съгласно 

§ 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област 

Враца за 2015 г. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр. Враца за битови и приравнените към тях обществени, търговски и 

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

Във връзка с изложеното, разходите и ценообразуващите елементи за 

водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” 

ООД, гр. Враца са, както следва: 

Признати годишни разходи: 

за услугата доставяне на вода от ВС Смесена  - 11 230 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна  -      370 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -           912 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -        1 153 хил. лв. 

Регулаторна база на активите: 

за услугата доставяне на вода от ВС Смесена  - 17 029 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна  -      673 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -         1 623 хил. лв.  
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за услугата пречистване на отпадъчните води          -         1 637 хил. лв. 

Необходим оборотен капитал: 

за услугата доставяне на вода от ВС Смесена  -   1 538 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна  -       51 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -          116 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -          145 хил. лв. 

 Необходимият оборотен капитал е определен с параметри от утвърдените цени с 

решение № № Ц-09/28.03.2012 г. на ДКЕВР при нетен цикъл 59 дни. 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е 5,73%, 

определена с норма на възвръщаемост на собствения капитал, след данъчно облагане – 

5,11% при данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 

9,42%. 

Необходими годишни приходи: 

за услугата доставяне на вода от ВС Смесена  - 12 206 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна  -      408 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -         1 005 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -         1 247 хил. лв. 

Количества вода:  

за услугата доставяне на вода от ВС Смесена  - 8 242 хил. м3 

за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна  -    349 хил. м3 

за услугата отвеждане на отпадъчните води, , в т.ч.:               
за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители      -    2 900 хил. м3   
 за промишлени и други стопански потребители   

  степен на замърсяване 1 -            -    1 126 хил. м3   

 степен на замърсяване 2 -       -   183 хил. м3   

 степен на замърсяване 3 -       -     91 хил. м3   

за услугата пречистване на отпадъчните води, в т.ч.:                      
за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители       -    2 400 хил. м3   
 за промишлени и други стопански потребители   

  степен на замърсяване 1 -             -      600 хил. м3   

 степен на замърсяване 2 -       -         50 хил. м3   

 степен на замърсяване 3 -       -         60 хил. м3   

Цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца: 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Смесена    1,48 

лв./куб.м 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Гравитачна      1,17 

лв./куб.м 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води    0,23 

лв./куб.м  

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.   0,29 лв./куб.м 

Промишлени и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1                                                     0,73 

лв./куб.м    степен на замърсяване 2                                                     

0,88 лв./куб.м 

  степен на замърсяване 3                                                           1,02 

лв./куб.м 
(В цените не е включен ДДС). 

 

Изказвания по т.6:  

Докладва Хр. Йорданова.  
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И. Иванов запита каква е социалната поносимост за Враца.  

Х. Йорданова отговори, че социалната поносимост 3,26 лв.  

И. Иванов каза, че тази информация трябва да се записва под таблицата и прочете 

проекта на решение, предложен от работната група.  

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за 

дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във 

връзка с чл. 13, ал. 3, т. 2 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергетиката и чл. 23, ал. 1 от 

НРЦВКУ, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И:  

  

 1. Приема доклад на работната група относно внесено заявление с вх. № В-17-30-

10/27.06.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги 

на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца; 

 2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1. на 13.07.2016 г. от 

10:00 ч.; 

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца или други, упълномощени от тях 

представители на дружеството; 

4. Приема проект на решение относно утвърждаване на цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца; 

 5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 4 на 13.07.2016 г. от 

10:30 ч.; 

 6. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени заинтересованите по 

смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката лица; 

7. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане 

да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР; 

8. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата на 

КЕВР. 
 

В заседанието по точка шеста участват председателят Иван Иванов и членовете на 

Комисията Валентин Петков и Димитър Кочков. 

 

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

Димитър Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.  

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1 както следва: 

 1. Приема доклад на работната група относно внесени за утвърждаване от КЕВР със 

заявление с вх. № В-17-21-9/28.06.2016 г., цени на водоснабдителните и канализационните 

услуги на „Водоснабдяване и канализация – Видин” ЕООД; 

 2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1. на 13.07.2016 г. от 

10:00 ч.; 

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи 

„Водоснабдяване и канализация – Видин” ЕООД или други, упълномощени от тях 

представители на дружеството; 

4. Приема проект на решение относно утвърждаване на цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация – Видин” ЕООД; 

 5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 4 на 13.07.2016 г. от 
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10:30 ч.; 

 6. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени заинтересованите по 

смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката лица; 

7. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане 

да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР; 

8. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата на 

КЕВР. 
 

По т.2 както следва: 

 1. Приема доклад на работната група относно внесени за утвърждаване от КЕВР със 

заявление с вх. № В-17-25-8/17.06.2016 г., цени на водоснабдителните и канализационните 

услуги на „Водоснабдяване -Дунав” ЕООД,  гр. Разград; 

 2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1. на 13.07.2016 г. от 

10:00 ч.; 

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи 

„Водоснабдяване -Дунав” ЕООД,  гр. Разград или други, упълномощени от тях 

представители на дружеството; 

4. Приема проект на решение относно утвърждаване на цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги на „Водоснабдяване -Дунав” ЕООД,  гр. Разград; 

 5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 4 на 13.07.2016 г. от 

10:30 ч.; 

 6. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени заинтересованите по 

смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката лица; 

7. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане 

да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР; 

8. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата на 

КЕВР. 
 

По т.3 както следва: 

 1. Приема доклад на работната група относно внесени за утвърждаване от КЕВР със 

заявление с вх. № В-17-04-6/07.04.2016 г., коригирано с вх. № В-17-04-6/20.04.2016 г. и вх. 

№ В-17-04-13/13.06.2016 г., цени за нова услуга пречистване на отпадъчните води на 

„Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград; 

 2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1. на 13.07.2016 г. от 

10:00 ч.; 

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи 

„Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград или други, упълномощени 

от тях представители на дружеството; 

4. Приема проект на решение относно утвърждаване на цени за нова услуга 

пречистване на отпадъчните води на „Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД, гр. 

Ботевград; 

 5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 4 на 13.07.2016 г. от 

10:30 ч.; 

 6. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени заинтересованите по 

смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката лица; 

7. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане 

да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР; 

8. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата на 

КЕВР. 

 

По т.4 както следва: 

 1. Отлага приемането на доклад с вх. № В-Дк-125/04.07.2016 и проект на решение 

относно внесени за утвърждаване от КЕВР със заявление с вх. № В-17-28-7/20.06.2016 г. 

цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация“ 
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ООД, гр. Монтана. 

 

По т.5 както следва: 

 1. Приема доклад на работната група относно внесени за утвърждаване от КЕВР със 

заявление с вх. № В-17-15-6/23.03.2016 г. цени на водоснабдителните и канализационните 

услуги на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич; 

 2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1. на 13.07.2016 г. от 

10:00 ч.; 

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич или други, упълномощени от тях 

представители на дружеството; 

4. Приема проект на решение относно утвърждаване на цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич; 

 5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 4 на 13.07.2016 г. от 

10:30 ч.; 

 6. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени заинтересованите по 

смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката лица; 

7. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане 

да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР; 

8. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата на 

КЕВР. 

 

По т.6 както следва: 

 1. Приема доклад на работната група относно внесено заявление с вх. № В-17-30-

10/27.06.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги 

на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца; 

 2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1. на 13.07.2016 г. от 

10:00 ч.; 

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца или други, упълномощени от тях 

представители на дружеството; 

4. Приема проект на решение относно утвърждаване на цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца; 

 5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 4 на 13.07.2016 г. от 

10:30 ч.; 

 6. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени заинтересованите по 

смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката лица; 

7. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане 

да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР; 

8. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата на 

КЕВР. 
 

 

Приложения: 

 1. Доклад с вх. № В-Дк-127/04.07.2016 относно внесени за утвърждаване цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация – 

Видин” ЕООД.   

 2. Доклад с вх. № В-Дк-128/04.07.2016 относно внесени за утвърждаване цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване -Дунав” ЕООД  гр. 

Разград. 

 3. Доклад с вх. № В-Дк-126/04.07.2016 относно внесени за утвърждаване цени за 

нова услуга пречистване на отпадъчните води на „Водоснабдяване и канализация - Бебреш” 

ЕООД, гр. Ботевград. 
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 4. Доклад с вх. № В-Дк-129/04.07.2016 относно внесени за утвърждаване цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ООД, 

гр. Добрич. 

 5. Доклад с вх. № В-Дк-130/05.07.2016 г. относно внесено заявление за утвърждаване 

на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Враца. 

 

 

 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

       

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

 (В. Петков) 

 

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

 (Д. Кочков)                                                 ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

                  Р. ТОТКОВА 

 

 

 


