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ПРОТОКОЛ
№ 91
София, 10.05.2016 година
Днес, 10.05.2016 г. от 10:02 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 Светла Тодорова, Ремзи Осман,
Валентин Петков, Димитър Кочков и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха Ивайло Касчиев – началник на отдел „Цени и бизнес
планове - водоснабдителни и канализационни услуги“ и експерти на КЕВР.
Установено бе, че няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад с вх. № В-Дк-82/21.04.2016 и проект на решение относно внесено
заявление с вх. № В В-17-20-5/20.04.2016 г. за утвърждаване цени на водоснабдителните и
канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян.
Работна група: Ивайло Касчиев, Ани Гюрова, Силвия Маринова
2. Доклад с вх. № В-Дк-83/21.04.2016 и проект на решение относно внесено
заявление с вх. № В-17-14-16/10.12.2015 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните
и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас.
Работна група: Ивайло Касчиев, Хриси Йорданова, Лолита Косева
3. Доклад с вх. № В-Дк-84/22.04.2016 и проект на решение относно внесено
заявление с вх. № В-17-17-24/08.12.2015 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните
и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив.
Работна група: Ивайло Касчиев, Ани Гюрова, Лолита Косева
4. Доклад с вх. № В-Дк-87/04.05.2016 и проект на решение относно внесено
заявление с вх. № В-17-48-2/06.01.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и
канализационните услуги на „Водоснабдяване и Канализация - Свищов” ЕАД, гр. Свищов.
Работна група: Ивайло Касчиев, Румяна Костова, инж. Силвия Маринова
5. Доклад с вх. № В-Дк-88/04.05.2016 и проект на решение относно внесено
заявление с вх. № В-17-29-3/09.03.2016 г., коригирано и изменено с вх. № В-17-293/27.04.2016 г., за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги
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на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Русе.
Работна група: Ивайло Касчиев, Ани Гюрова, инж. Силвия Маринова
6. Доклад с вх. № В-Дк-86/04.05.2016 и проект на решение относно внесено
заявление с вх. № В-17-37-9/29.12.2015 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и
канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник.
Работна група: Ивайло Касчиев, Хриси Йорданова, Лолита Косева
По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № В-Дк-82/21.04.2016 и проект на решение
относно внесено заявление с вх. № В В-17-20-5/20.04.2016 г. за утвърждаване цени на
водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация”
ЕООД, гр. Смолян.
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян е внесло в Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, комисията) заявление за утвърждаване на цените на
водоснабдителните и канализационните услуги с вх. № В-17-20-5/20.04.2016 г., с което се
предлагат за утвърждаване следните цени:
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“ 1,39 лв./куб.м
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“ 1,00 лв./куб.м
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 0,08 лв./куб.м
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води
- 0,49 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, 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 17.03.2016 г. и „Родопи вест“ от 17-18.03.2016 г.
С Решение № Ц-043/30.07.2008 г. на комисията са утвърдени цени и ценообразуващи
елементи, по които се предлагат водоснабдителните и канализационните услуги на
потребителите, считано от 01.08.2008 г. Тези действащи цени са утвърдени при регулиране
чрез метода “норма на възвръщаемост на капитала”, съгласно § 2 от Преходните и
заключителни разпоредби на НРЦВКУ и са както следва:
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“
1,26 лв./куб.м
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“ 0,76 лв./куб.м
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 0,06 лв./куб.м
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води
- 0,57 лв./куб.м

(В цените не е включен ДДС)

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
Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги 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 ВиК услуги във внесеното заявление са формирани на база
отчетни данни за 2014 г., каквито са били налице към момента на внасяне на
предложението и са съобразени с одобрения от КЕВР с решение № БП-13/16.03.2015 г.
бизнес план на „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян за периода 2009 - 2013 г., удължен до 31.12.2015 г.
и одобрения с Решение № БП-12/21.01.2016 г. допълнен бизнес план за 2016 г.
Предложените цени на ВиК услуги от „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян във внесеното
заявление са образувани с ценообразуващите елементи, както следва:
1.1. Дълготрайни активи
Признатата стойност на дълготрайните активи е определена на база одобрената
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отчетната стойност на дълготрайните активи за 2015 г. в съответствие с амортизационния
план за регулаторни цели към одобрения с Решение № БП-13/16.03.2015 г. бизнес план,
както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“ - 8 905 хил. лв.
за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“ - 8 723 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 1 713 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
251 хил. лв.
1.2. Среден размер на инвестициите
Средният размер на инвестициите, включен в регулаторната база на активите е
определен с инвестициите за 2015 г. в одобрения с Решение № БП-13/16.03.2015 г. бизнес
план за периода 2009 – 2013 г., удължен до 31.12.2015 г. и инвестициите за 2016 г. в
одобрения с Решение № БП-12/21.01.2016 г. допълнен бизнес план, както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“ - 219 хил. лв.
за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“ - 342 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 33,5 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
- 19,5 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 29 дни и 12 бр. цикли в годината,
както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“ - 187 хил. лв.
за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“ - 131 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 11 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
- 62 хил. лв.
1.4. Регулаторна база на активите (РБА)
Предложената регулаторна база на активите е образувана с данни за 2015 г. по т. 1.1,
1.2, 1.3 и натрупаните амортизации в съответствие с амортизационния план за регулаторни
цели към одобрения с Решение № БП-13/16.03.2015 г. бизнес план, както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“ - 3 499 хил. лв.
за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“ - 3 952 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
638 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
- 177 хил. лв.
1.5. Норма на възвръщаемост на капитала
Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е образувана с
отчетни данни съгласно годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. и е 7,70%,
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,93% с данъчна ставка
10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 0,00%.
1.6. Годишни разходи
Прогнозните разходи, с които са образувани цените на водоснабдителните и
канализационните услуги са групирани по икономически елементи, разпределени за
регулирана и нерегулирана дейност съгласно годишния финансов отчет за 2014 г. на „ВиК“
ЕООД, гр. Смолян и са както следва:
1.6.1 Разходи за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“
Общите прогнозни разходи в размер на 2 648 хил. лв. са с 518 хил. лв. по-малко от
отчетените през базовата 2014 г. (3 166 хил. лв.)
Изменението на отделните видове прогнозни разходи спрямо базовата 2014 г. е както
следва:
Разходите за материали в размер на 722 хил. лв. са с 25 хил. лв. по-малко от
отчетените през базовата 2014 г., в резултат на намалени разходи за електроенергия с 25
хил.лв. спрямо отчетените през 2014 г.
Разходите за електроенергия за в размер на 566 хил.лв. и са изчислени на база
отчетените количества електроенергия за 2014 г. по действащите цени.
Разходите за външни услуги в размер на 324 хил. лв. са увеличени с 1 хил. лв.
3

спрямо отчетените през базовата 2014 г.
Разходите за амортизации са в размер на 306 хил. лв., в т.ч.:
Разходите за амортизации в размер на 296 хил. лв. са увеличени с 27 хил. лв.
спрямо отчетените през базовата 2014 г.
Разходите за амортизации от инвестициите в размер на 10 хил. лв. са определени
като среден размер за оставащите две години от регулаторния период и са в съответствие
одобрения с Решение № БП-12/21.01.2016 г. допълнен бизнес план за 2016 г.
Разходите за възнаграждения са в размер на 874 хил. лв. ., в т.ч.:
Разходите за трудови възнаграждения в размер на 868 хил. лв. са с 366 хил.лв. помалко от отчетените през базовата 2014 г., което се дължи на прехвърляне на персонал,
съответно разходи за трудови възнаграждения и осигуровки, от ВС „Помпена“ във ВС
„Гравитачна“.
ВиК операторът обосновава необходимостта от прехвърлянето на персонал от ВС
„Помпена“ към ВС „Гравитачна“ с преоценка на някои от експлоатационните си райони с
населени места със смесено водоподаване. Делът на гравитачното водоподаване в тези
райони е по-голям от делът на помпеното, което обуславя преразпределянето на персонала
в двете водоснабдителни системи.
В обосновката към заявлението ВиК операторът е посочил, че „през 2015 г. и 2016 г.
персоналът зает с доставка на вода – помпажна е по-малко спрямо 2014 г. – от 164
човека става 148 човека. В услугата доставка на вода – гравитачна тенденцията е
обратно от 90 човека през 2014 г. стават 109 човека през 2015 г. и 2016 г. За това и
разходите за възнаграждения и осигуровки в ценовите модели за 2014 г. за доставка на
вода /1 240 хил.лв. и 369 хил.лв. в помпажно и 620 хил.лв. 192 хил.лв. в гравитачно са равни с
прогнозните разходи за 2016 г. съответно 874 хил.лв. и 248 хил.лв. в помпажно и 986
хил.лв. и 340 хил.лв. в гравитачно/, но имаме прехвърляне на разходи от една
водоснабдителна система в друга. „ВиК“ЕООД гр. Смолян има няколко експлоатационни
района където има смесено водоподаване т.е. имаме населени места с помпажно
водоснабдяване и населени места с гравитачно водоснабдяване. Разходите в тези райони
се разпределят 49% за помпажна водоснабдителна система и 51% за гравитачна
водоснабдителна система. При анализ на годишните количества доставена вода по
водоснабдителни системи през последните години се наблюдава тенденция – 49%
доставени количества вода помпажно и 51% доставени количества вода гравитачно.“
Разходите за суми по граждански договори и хонорари в размер на 6 хил. лв. са
запазени на нивото на отчетените през базовата 2014 г.
Разходите за осигуровки са в размер на 248 хил. лв., в т.ч.:
Социалните осигуровки в размер на 158 хил. лв. са с 93 хил.лв. по-малко от
отчетените през базовата 2014 г.
Социалните разходи в размер на 90 хил. лв. са с 55 хил.лв. по-малко от отчетените
през базовата 2014 г.
Други разходи в размер на 29 хил. лв. са равни на отчетените през базовата 2014 г.
Разходите за текущ и авариен ремонт в размер на 145 хил. лв. са със 17 хил.лв. помалко от отчетените през базовата 2014 г.
Променливите разходи в размер на 657 хил. лв. са с 25 хил.лв. по-малко от
отчетените през базовата 2014 г.
1.6.2 Разходи за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“
Общите прогнозни разходи в размер на 1 888 хил. лв. са увеличени с 548 хил. лв.
спрямо отчетените през базовата 2014 г. (1 341хил. лв.)
Изменението на отделните видове прогнозни разходи спрямо базовата 2014 г. е както
следва:
Разходите за материали в размер на 84 хил. лв. са равни на отчетените през
базовата 2014 г.
Разходите за външни услуги в размер на 144 хил. лв. са равни на отчетените през
базовата 2014 г.
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Разходите за амортизации са в размер на 245 хил. лв. в т.ч.:
Разходите за амортизации в размер на 234 хил. лв. са увеличени с 32 хил. лв.
спрямо отчетените през базовата 2014 г.
Разходите за амортизации от инвестициите в размер на 11 хил. лв. са определени
като среден размер за оставащите две години от регулаторния период и са в съответствие
одобрения с Решение № БП-13/16.03.2015 г. бизнес план за периода 2009 – 2013 г., удължен
до 31.12.2015 г., и одобрения с Решение № БП-12/21.01.2016 г. допълнен бизнес план за
2016 г.
Разходите за възнаграждения са в размер на 986 хил. лв., в т.ч.:
Разходите за трудови възнаграждения са в размер на 981 хил. лв. са увеличени с
366 хил. лв. спрямо отчетените през базовата 2014 г., което се дължи на прехвърляне на
персонал, съответно разходи за трудови възнаграждения и осигуровки, от ВС „Помпена“
във ВС „Гравитачна“.
Разходите за суми по граждански договори и хонорари са в размер на 5 хил. лв. и са
запазени на нивото на отчетените през базовата 2014 г.
Разходите за осигуровки са в размер на 340 хил. лв., в т.ч.:
Социалните осигуровки в размер на 212 хил. лв. са увеличени с 93 хил.лв. спрямо от
отчетените през базовата 2014 г.
Социалните разходи в размер на 128 хил. лв. са увеличени с 55 хил.лв. спрямо
отчетените през базовата 2014 г.
Други разходи в размер на 17 хил. лв. са равни на отчетените през базовата 2014 г.
Разходите за текущ и авариен ремонт в размер на 72 хил. лв. са с 10 хил.лв. помалко от отчетените през базовата 2014 г.
Променливите разходи в размер на 43 хил. лв. са равни на отчетените през базовата
2014 г.
1.6.3. Разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води
Общите прогнозни разходи в размер на 191 хил. лв. са с 2 хил.лв. по-малко от
отчетените през базовата 2014 г. (193 хил. лв.)
Изменението на отделните видове прогнозни разходи спрямо базовата 2014 г. е
както следва:
Разходите за материали в размер на 28 хил. лв. са равни на отчетените през
базовата 2014 г.
Разходите за външни услуги в размер на 6 хил. лв. са увеличени с 2 хил.лв. спрямо
отчетените през базовата 2014 г.
Разходите за амортизации са в размер на 56 хил. лв., в т.ч.:
Разходите за амортизации в размер на 55 хил. лв. са равни на отчетените през
базовата 2014 г.
Разходите за амортизации от инвестициите в размер на 1 000 лева са определени
като среден размер за оставащите две години от регулаторния период и са в съответствие
одобрения с Решение № БП-13/16.03.2015 г. бизнес план за периода 2009 – 2013 г., удължен
до 31.12.2015 г., и одобрения с Решение № БП-12/21.01.2016 г. допълнен бизнес план за
2016 г.
Разходите за възнаграждения в размер на 61 хил. лв. са равни на отчетените през
базовата 2014 г.
Разходите за осигуровки са в размер на 24 хил. лв., в т.ч.:
Социални осигуровки в размер на 17 хил. лв. са равни на отчетените през базовата
2014 г.
Социални разходи в размер на 7 хил. лв. са равни на отчетените през базовата 2014 г.
Други разходи в размер на 2 хил.лв. са равни на отчетените през базовата 2014 г.
Разходите за текущ и авариен ремонт в размер на 14 хил. лв. са с 5 хил.лв. пониски от отчетените през базовата 2014 г.
Променливи разходи за тази услуга не са прогнозирани и такива не са отчетени за
базовата 2014 г.
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1.6.4. Разходи за услугата пречистване на отпадъчните води
Общите прогнозни разходи в размер на 786 хил. лв. са с 23 хил.лв. по-малко от
отчетените през базовата 2014 г. (809 хил. лв.)
Изменението на отделните видове прогнозни разходи спрямо базовата 2014 г. е
както следва:
Разходите за материали в размер на 267 хил.лв. са с 29 хил.лв. по-малко от
отчетените през базовата 2014 г., в резултат на намалени разходи за електроенергия с 29
хил.лв. спрямо отчетените през 2014 г.
Разходите за електроенергия в размер на 217 хил.лв. са изчислени на база
отчетените количества електроенергия за 2014 г. по действащите цени.
Разходите за външни услуги в размер на 114 хил. лв. са увеличени с 16 хил.лв.
спрямо отчетените през базовата 2014 г.
Разходите за амортизации са в размер на 11 хил. лв., в т.ч.:
Разходите за амортизации в размер на 8 хил. лв. са равни на отчетените през
базовата 2014 г.
Разходите за амортизации от инвестициите са в размер на 3 хил.лв. са определени
като среден размер за оставащите две години от регулаторния период и са в съответствие
одобрения с Решение № БП-13/16.03.2015 г. бизнес план за периода 2009 – 2013 г.,
удължен до 31.12.2015 г., и одобрения с Решение № БП-12/21.01.2016 г. допълнен бизнес
план за 2016 г.
Разходите за възнаграждения са в размер на 282 хил. лв., в т.ч.:
Разходите за трудови възнаграждения в размер на 281 хил. лв. са равни на
отчетените през базовата 2014 г.
Разходите за суми по граждански договори и хонорари в размер на 1 000 лева са
равни на отчетените през базовата 2014 г.
Разходите за осигуровки са в размер на 98 хил. лв., в т.ч.:
Социалните осигуровки в размер на 59 хил. лв. са равни на отчетените през базовата
2014 г.
Социалните разходи в размер на 39 хил. лв. са равни на отчетените през базовата
2014 г.
Други разходи в размер на 5 хил. лв. са равни на отчетените през базовата 2014 г.
Разходите за текущ и авариен ремонт в размер на 9 хил. лв. са с 13 хил.лв. помалко спрямо отчетените през базовата 2014 г.
Променливите разходи в размер на 250 хил. лв. са с 29 хил.лв. по-малко от
отчетените за базовата 2014 г.
1.7. Фактурирани водни количества и общи загуби вода
Доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“
Количества вода на входа на ВС
- 3 826 хил. м3
Количества вода за доставяне на потребителите
- 2 097 хил. м3
Общи загуби на вода
- 45,18 %
Доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“
Количества вода на входа на ВС
- 3 987 хил. м3
Количества вода за доставяне на потребителите
- 2 186 хил. м3
Общи загуби на вода
- 45,18 %
Отвеждане на отпадъчните води
Количествата на отведените отпадъчни води
- 2 827 хил. м3
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. - 1 981 хил. м3
Промишлени и други стопански потребители
- 846 хил. м3
Пречистване на отпадъчните води
Количествата на отведените отпадъчни води
- 1 639 хил. м3
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. - 1 086 хил. м3
Промишлени и други стопански потребители
- 553 хил. м3
1.8. Необходими годишни приходи
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Необходимите годишни приходи, предложени в заявлението са, както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“ - 2 917 хил. лв.
за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“ - 2 192 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
240 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
800 хил. лв.

2. Констатации и правна рамка
Въз основа на извършения анализ на подаденото заявление са направени следните
констатации:
1. Действащите към настоящия момент цени на ВиК услугите предоставяни от
„ВиК” ЕООД, гр. Смолян са утвърдени с Решение № Ц–043/30.07.2008 г. на Комисията,
съгласно което считано от 01.08.2008 г. ВиК операторът прилага цени, определени от
регулатора при прилагане на метода на регулиране по чл.4, ал.1, т.1 от НРЦВКУ „норма на
възвръщаемост на капитала“.
2. Във внесеното със заявление с вх. № В-17-20-5/20.04.2016 г., предложение от ВиК
оператора за утвърждаване на цени на ВиК услуги същите са образувани при прилагането
на метода „горна граница на цени“, съгласно чл.4, ал.1, т.2, б.“а“ от НРЦВКУ и при
спазване на Указанията на комисията 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. Предложените цени на ВиК
услуги във внесеното заявление са формирани на базата отчетни данни за 2014 г., каквито
са били налице към момента на внасяне на предложението.
3. Правната рамка на метода на регулиране чрез стимули “горна граница на цени” на
цените на ВиК услуги се съдържа в ЗРВКУ и НРЦВКУ. 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. „ВиК” ЕООД, гр. Смолян има одобрен с Решение № БП-13/16.03.2015 г. бизнес
план за периода 2009 – 2013 г., удължен до 31.12.2015 г., и одобрен с Решение № БП12/21.01.2016 г. допълнен бизнес план за 2016 г.
6. 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 на работната група за разходи и ценообразуващи
елементи
След извършения преглед на заявлението за цени на ВиК услуги на „ВиК” ЕООД гр. Смолян, работната група предлага разходите и ценообразуващите елементи на
внесените за утвърждаване цени да се коригират както следва:
3.1. Дълготрайни активи
Предложената призната стойност на дълготрайните активи не се приема, като се
предлага да бъде коригирана на база отчетните стойности на дълготрайните активи за 2014
г. в съответствие с амортизационния план за регулаторни цели и годишния финансов отчет
на дружеството към 31.12.2014 г. както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“ - 8 762 хил. лв.
за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“ - 8 061 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 1 697 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
219 хил. лв.
3.2. Среден размер на инвестициите
Предложеният среден размер на инвестициите определен с инвестициите за 2015 г. в
одобрения с Решение № БП-13/16.03.2015 г. бизнес план за периода 2009 – 2013 г., удължен
до 31.12.2015 г. и инвестициите за 2016 г. в одобрения с Решение № БП-12/21.01.2016 г.
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допълнен бизнес план се приема.
3.3. Необходим оборотен капитал
Предложеният необходим оборотен капитал от ВиК оператора е определен в
съответствие с годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2014 г. и Указанията
при нетен цикъл съгласно т.12 от Протокол № 83/29.06.2009 г. на комисията и се приема.
3.4. Регулаторна база на активите
Предложената от ВиК оператора регулаторна база на активите не се приема, а с
оглед корекциите по т. 4.1 е, както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“ - 3 763 хил. лв.
за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“ - 3 621 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
678 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
- 165 хил. лв.
3.5. Норма на възвръщаемост на капитала
Предложената норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 7,70%,
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,93% с данъчна ставка
10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 0,00% е образувана в
съответствие с отчетни данни от годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. и
съгласно решение по т.1 от Протокол № 113/21.09.2006 г. на комисията.
3.6. Признати годишни разходи
Предложените прогнозни разходи по ВиК услуги и системи се приемат.
Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични нужди
за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“, се приемат и са
изчислени на база:
- отчетените количества електроенергия ниско напрежение за 50 обекта за 2014 г. и
действащите цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г.
на комисията;
- отчетените количества ниско напрежение за 23 обекта и средно напрежение за
2014 г. и действащите цени, съгласно Договор за доставка на електрическа енергия ниско и
средно напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на „Водоснабдяване и
канализация“ ЕООД – гр. Смолян, в сила от 01.02.2015 г.
Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични нужди
за услугата пречистване на отпадъчни води, изчислени на база отчетените количества ниско
и средно напрежение за 2014 г. и действащите цени, съгласно Договор за доставка на
електрическа енергия ниско и средно напрежение и координатор на балансираща група за
нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Смолян, в сила от 01.02.2015 г. се
приемат.
3.7. Количествата вода
Предложените от ВиК оператора количества вода за услугата доставяне на вода на
потребителите от двете водоснабдителни системи и количествата отведени и пречистени
отпадъчните води се приемат.
3.8. Необходими годишни приходи
Необходимите годишни приходи са както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“ - 2 937 хил. лв.
за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“ - 2 166 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
243 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
799 хил. лв.
3.9. Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги
Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е 3,70 лв./куб.м, изчислена съгласно
§ 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област
Смолян за 2014 г. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги са значително под
нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.
Във връзка с изложеното, разходите и ценообразуващите елементи за
водоснабдителните и канализационните услуги на „ВиК” ЕООД, гр. Смолян са, както
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следва:
Признати годишни разходи:
за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“ - 2 648 хил. лв.
за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“ - 1 888 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
191 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
- 786 хил. лв.
Регулаторна база на активите:
за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“ - 3 763 хил. лв.
за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“ - 3 621 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
678 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
- 165 хил. лв.
Необходим оборотен капитал:
за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“ - 187 хил. лв.
за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“ - 131 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 11 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
- 62 хил. лв.
Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл
29 дни съгласно т.12 от Протокол № 83/29.06.2009 г. на комисията.
Норма на възвръщаемост на капитала:
Предложената норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 7,70%,
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,93% с данъчна ставка
10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 0,00% е образувана в
съответствие с отчетни данни от годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. и
съгласно решение по т.1 от Протокол № 113/21.09.2006 г. на комисията.
Необходими годишни приходи:
за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“ - 2 937 хил. лв.
за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“ - 2 166 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
243 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
799 хил. лв.
Количествата вода:
Доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“
Количества вода на входа на ВС, общо
3 826 хил. м3
Количества вода за доставяне на потребителите 2 097 хил. м3
Общи загуби на вода
45,18 %
Доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“
Количества вода на входа на ВС, общо
3 987 хил. м3
Количества вода за доставяне на потребителите 2 186 хил. м3
Общи загуби на вода
45,18 %
Отвеждане на отпадъчните води
Количествата на отведените отпадъчни води
- 2 827 хил. м3
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. - 1 981 хил. м3
Промишлени и други стопански потребители
- 846 хил. м3
Пречистване на отпадъчните води
Количествата на отведените отпадъчни води
- 1 639 хил. м3
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. - 1 086 хил. м3
Промишлени и други стопански потребители
- 553 хил. м3
Цени на ВиК услуги на “ВиК” ЕООД, гр. Смолян:
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“
- 1,40 лв./куб.м
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“ - 0,99 лв./куб.м
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 0,09 лв./куб.м
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води
- 0,49 лв./куб.м
(В цените не е включен ДДС.)
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Изказвания по т.1:
Докладва А. Гюрова. Действащите цени на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД,
гр. Смолян са в сила от 01.08.2008 г. и са образувани по метода „норма на възвръщаемост
на капитала“. Дружеството предлага ценообразуване по метода „горна граница на цени“.
Комплексната цена за ВС „Помпена“ е увеличена с 3,7%, а комплексната цена за ВС
„Гравитачна“ е увеличена с 12,9%. Цените са формирани на база отчетни данни за 2014 г. и
са съобразени с бизнес плана на дружеството. Годишните разходи на оператора са в размер
на 5 513 000 лв. и са увеличени с 4 000 лв. спрямо отчетните разходи за 2014 г. Разходите за
електроенергия са определени на база отчетени количества ел. енергия за 2014 г. и са
намалени с 54 000 лв. Прогнозираните количества са в съответствие с количествата за 2015
г., които са посочени в одобрения удължен бизнес план до 31.12.2015 г. и са увеличени
спрямо отчетните за 2015 г. Работната група предлага да бъдат направени корекции и
цените да се приемат както следва: за ВС „Помпена“: 1,40 лв., за ВС „Гравитачна“: 0,99 лв.,
за услугата отвеждане на отпадъчните води: 0,09 лв., за услугата пречистване на
отпадъчните води: 0,42 лв.
В. Петков каза, че няма особени забележки към доклада. Дружеството се е постарало
да обоснове прехвърлянето на 366 000 лв. от ВС „Помпена“ към ВС „Гравитачна“.
Експлоатационните райони не са 20 на брой. Добре би било работната група да ги цитира,
за да има аргументи, защото в този регион цената на гравитачната вода е чувствително пониска от досегашната. Увеличението е с 0,20 лв. Възможно е да не възникне някаква
реакция. Операторът трябва да цитира експлоатационните райони, който не са повече от 45. На отритото заседание ще възникне подобен въпрос и Комисията трябва да има
аргументи в тази посока, за да може да посочи конкретните райони за които става въпрос. В
противен случай се получава механично прехвърляне на средства, което се обосновава с
нарастване на персонала с около 15-20 човека. Дружеството изброява някаква хронология,
но няма аргументи. По време на проведена среща с управителя на дружеството е изяснено,
че трябва да има прецизно обосноваване за прехвърлянето на тези средства. Следващата
година дружеството ще има единна цена, която ще бъде доста по-висока. Трябва да има попрецизна аргументация и да бъдат посочени експлоатационните райони за които става
въпрос.
Д. Кочков каза, че е добре да има яснота колко ще бъдат засегнатите домакинства.
Това ще бъде аргумент, ако възникнат спорове по време на общественото обсъждане.
И. Иванов прочете проекта на решение.
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
Р Е Ш И:
1. Приема доклад относно внесено заявление с вх. № В В-17-20-5/20.04.2016 г. за
утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване
и канализация” ЕООД, гр. Смолян;
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1. на 16.05.2016 г. от
13:30 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян, 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” ЕООД, гр. Смолян;
5. Насрочва обществено обсъждане за разглеждане на проекта на решение по т.4 на
16.05.2016 г. от 14:00 ч., на което да бъдат поканени представители на заинтересованите
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лица.
6. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане
да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР.
7. 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 Светла Тодорова, Ремзи Осман, Валентин Петков и Димитър Кочков.
Решението е взето с пет 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-83/21.04.2016 и проект на решение
относно внесено заявление с вх. № В-17-14-16/10.12.2015 г. за утвърждаване на цени на
водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация”
ЕАД, гр. Бургас.
„Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас 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-17-14-16/10.12.2015 г.
Работната група разгледа и анализира постъпилото заявление за утвърждаване на
цени на водоснабдителните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД,
гр. Бургас на обслужваната територия.
Действащите цени на водоснабдителните и канализационните услуги на
„Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас утвърдени с решение № Ц-26/31.07.2012
г. на ДКЕВР, в сила от 01.08.2012 г. са образувани по метода „горна граница на цени“,
както следва:
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите - 1,10 лв./куб.м
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 0,20 лв./куб.м
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води
за битови и приравнени към тях
обществени, търговски и други потребители
- 0,51 лв./куб.м
за промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1 - 0,66 лв./куб.м
степен на замърсяване 2 - 0,76 лв./куб.м
степен на замърсяване 3
- 1,00 лв./куб.м
Цена за услугата доставяне на друг ВиК оператор
- 0,031 лв./куб.м
(В цените не е включен ДДС).

С внесеното заявление с вх. № В-17-14-16/10.12.2015 г., „Водоснабдяване и
канализация” ЕАД, гр. Бургас предлага за утвърждаване следните цени за
водоснабдителните и канализационните услуги:
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите - 1,18 лв./куб.м
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 0,24 лв./куб.м
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води
за битови и приравнени към тях
обществени, търговски и други потребители
- 0,55 лв./ куб.м
за промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1 - 0,72 лв./куб.м
степен на замърсяване 2 - 0,83 лв./куб.м
степен на замърсяване 3
- 1,09 лв./куб.м
(В цените не е включен ДДС).

Във внесеното заявление за цени, „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас
не е предложило цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор („ВиК-Варна“
ООД) от обособената водоснабдителна система (ВС „Камчия“), за която се образува цена за
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доставяне на вода на друг ВиК оператор и цена за доставяне на вода на основната
водоснабдителна система (ВС „Бургас“).
От прегледа на внесеното заявление беше установено следното:
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 публикацията от 10
ноември 2015 г. с обява на цените на ВиК услуги във вестник „Общини“ на стр. 12.
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 цени на водоснабдителните и канализационните услуги във внесеното
заявление от ВиК оператора са образувани на основата на ценовия изчислителен модел за
утвърдените цени на водоснабдителните и канализационните услуги с Решение № Ц26/31.07.2012 г. на ДКЕВР и отчетни данни за 2014 г., съгласно глава четвърта от
Указанията.
Предложените цени на ВиК услуги във внесеното заявление от „Водоснабдяване и
канализация” ЕАД, гр. Бургас са образувани с ценообразуващите елементи, както следва:
1.1. Дълготрайни активи
Призната стойност на дълготрайните активи е образувана на база отчетните
стойности на дълготрайните активи за 2014 г., както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите - 83 290 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 11 350 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
- 18 600 хил. лв.
Отчетната стойност на дълготрайните активи, свързани с регулираната дейност
съответства на отчетната стойност на нетекущите активи от годишния финансов отчет на
дружеството към 31.12.2014 г., но отчетните стойности по услуги не съответстват 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 за 2014 г. и 2015 г., както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите 6 200 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
965 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
325 хил. лв.
Включеният средногодишен размер на инвестиции в РБА не съответства на
изискванията на т. 52 за образуване на средногодишен размер инвестиции от последните
две години до края на регулаторния период (2015 г. и 2016 г.) от Указанията.
1.3. Необходим оборотен капитал
Необходимият оборотен капитал е определен при нетен цикъл 30 дни и 12 бр. цикли
в годината, както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите - 2 449 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
300 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
685 хил. лв.
Предложеният оборотен капитал е образуван с параметрите от утвърдените цени с
решение № Ц-26/31.07.2012 г. на ДКЕВР съгласно изискванията на глава четвърта от
Указанията.
1.4. Регулаторна база на активите
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Предложените от ВиК оператора стойности на РБА за регулираните услуги са, както
следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите - 43 691 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
5 176 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
10 997 хил. лв.
Образуваните стойности на РБА за регулираните услуги не съответстват на
изискванията на глава четвърта от Указанията по отношение на признатата стойност на
нетекущите активи и средния размер на инвестициите.
1.5. Норма на възвръщаемост на капитала
Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е равна на
утвърдената в действащите цени с решение № Ц-26/31.07.2012 г. на ДКЕВР, а именно
5,55%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,11% с данъчна
ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 5,15%.
1.6. Годишни разходи
Предложените от ВиК оператора разходи са прогнозирани на база утвърдени разходи
в действащите цени, за някои видове разходи на база отчетните разходи за 2014 г. и 2015 г.,
както и отчитане на бъдещи разходи съгласно одобрения бизнес план за 2016 г.
В текстовата обосновка към заявлението за цени, ВиК операторът е описал, че
размерът на прогнозните разходи е съобразен с утвърденото ниво на сега действащите цени,
резултатите от изминалата 2014 г. и текущата 2015 г., като за 2015 г. стойностите се базират
на реалните резултати за първото деветмесечие на 2015 г. и екстраполиране на данните за
последното тримесечие на годината. Също така, е взето в предвид и бъдещото развитие на
дружеството, съгласно удължения бизнес план за 2016 г. Прогнозният размер на разходите
за материали е увеличен в дейностите отвеждане и пречистване на отпадъчни води във
връзка с приемането за експлоатация на изградените съоръжения от общините по
оперативна програма „Околна среда“. Разходите за външни услуги са на нивото на
утвърдените от регулатора с изключение на разходите за доставяне на вода от друга
водоснабдителна система и разходите за такса водоползване и такса регулиране, които са
прогнозирани с точния размер. По отношение разходите за амортизации за целите на
регулаторното ценообразуване, амортизационните отчисления са преизчислени в
съответствие с годишните амортизационни норми за регулаторни цели. ВиК операторът
посочва, че предлаганото увеличение на разходите за работни заплати е такова, че да
позволи на дружеството да води адекватна политика по отношение на човешките ресурси
на фирмата, с оглед на това че при сегашното състояние това е проблем, който може да
доведе до криза. Посочено е, че нивото на трудовото възнаграждение не е адекватно с
нивото на региона, което не позволява да се привлекат и задържат необходимите
специалисти.
1.6.1. За услугата доставяне на вода на потребителите
Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 33 202 хил. лв. и са
увеличени със 7,8 % спрямо утвърдените с решение № Ц-26/31.07.2012 г. на ДКЕВР (30 811
хил. лв.).
Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е, както
следва:
Разходите за материали са в размер на 5 895 хил. лв., намалени с 15,0% спрямо
утвърдените 6 934 хил. лв., в т.ч.:
разходи за обеззаразяване - 280 хил. лв., при утвърдени 17 хил. лв.
разходи за електроенергия за технологични нужди – 3 943 хил. лв., равни на
утвърдените.
разходи за горива и смазочни материали – 891 хил. лв., при утвърдени 885 хил.лв.
разходи за работно облекло – 51 хил. лв., при утвърдени 50 хил.лв.
други разходи – 730 хил. лв. са намалени с 64,2% спрямо утвърдените 2 038 хил.лв.
Разходите за външни услуги са в размер на 4 308 хил. лв., увеличени с 9,2% спрямо
3 946 хил. лв. утвърдени в действащата цена, в т.ч.:
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разходи за застраховки – 140 хил. лв., при утвърдени 139 хил.лв.
разходи за доставяне на вода от обособена ВС на оператора – 1 405 хил.лв., равни
на утвърдените.
разходи за доставяне на вода от друг ВиК оператор - 148 хил.лв., ново възникнали,
каквито не са утвърждавани.
разходи за данъци и такси – 1 222 хил. лв., при утвърдени 1 019 хил.лв., в т.ч.:
такса регулиране в размер на 110 хил.лв., равни на утвърдените.
разходи за ползване на водни обекти в размер на 937 хил.лв., при утвърдени
735 хил.лв.
съобщителни услуги – 223 хил. лв., при утвърдени 224 хил.лв.
разходи за консултантски дейности – 34 хил.лв., при утвърдени 35 хил.лв.
въоръжена и противопожарна охрана – 194 хил.лв., при утвърдени 192 хил.лв.
съдебни разходи – 200 хил.лв., при утвърдени 198 хил.лв.
други разходи – 741 хил. лв., при утвърдени 735 хил.лв.
Разходи за амортизации са в размер на 3 480 хил.лв., намалени с 1,9% спрямо
утвърдените 3 547 хил.лв.
Разходите за възнаграждения са в размер на 9 650 хил.лв., увеличени с 52,9%
спрямо утвърдените 6 310 хил.лв.
Разходи за осигуровки са в размер на 3 134 хил.лв., намалени с 6,0% спрямо
утвърдените 3 336 хил. лв., в т.ч.:
социалните осигуровки – 1 925 хил.лв., при утвърдени 1 602 хил.лв.;
социалните разходи – 1 209 хил.лв., при утвърдени 1 734 хил.лв.
Други разходи са в размер на 235 хил.лв., увеличени с 0,9% спрямо утвърдените 233
хил.лв., в т.ч.:
разходи за командировки – 44 хил.лв., равни на утвърдените 44 хил.лв.
други разходи - 191 хил.лв., при утвърдени 198 хил.лв.
Разходи за текущ и авариен ремонт са в размер на 6 500 хил.лв., намалени с 0,1%
спрямо утвърдените 6 506 хил.лв.
1.6.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води
Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 4 275 хил. лв. и са
увеличени с 26,4 % спрямо утвърдените с Решение № Ц-26/31.07.2012 г. на ДКЕВР (3 382
лв.).
Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е, както
следва:
Разходите за материали са в размер на 1 055 хил. лв., увеличени с 19,3% спрямо
утвърдените 884 лв., в т.ч.:
разходи за електроенергия за технологични нужди – 820 хил. лв., при утвърдени 643
хил.лв.
разходи за горива и смазочни материали – 96 хил. лв., равни на утвърдените.
разходи за работно облекло – 3 хил. лв., равни на утвърдените.
други разходи – 136 хил. лв., равни на утвърдените.
Разходите за външни услуги са в размер на 152 хил. лв., равни на утвърдените в
действащата цена, в т.ч.:
разходи за застраховки – 11 хил. лв., равни на утвърдените.
разходи за данъци и такси – 20 хил. лв., равни на утвърдените, в т.ч.:
такса регулиране в размер на 10 хил.лв., равни на утвърдените.
съобщителни услуги – 19 хил. лв., равни на утвърдените.
разходи за консултантски дейности – 4 хил.лв., равни на утвърдените.
въоръжена и противопожарна охрана – 10 хил.лв., равни на утвърдените.
съдебни разходи – 21 хил.лв., равни на утвърдените.
други разходи – 67 хил. лв., равни на утвърдените.
Разходи за амортизации са в размер на 638 хил.лв., намалени с 16,4% спрямо
утвърдените 762 хил.лв.
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Разходи за амортизации от инвестиции не са предвидени.
Разходите за възнаграждения са в размер на 730 хил. лв., увеличени с 60,8 %
спрямо утвърдените 454 хил.лв.
Разходи за осигуровки са в размер на 250 хил.лв., увеличени с 5,0% спрямо
утвърдените 238 хил. лв., в т.ч.:
социалните осигуровки - 150 хил. лв., при утвърдени 128 хил.лв.;
социалните разходи - 100 хил. лв., при утвърдени 110 хил.лв.
Други разходи са в размер на 20 хил.лв., равни на утвърдените.
Разходи за текущ и авариен ремонт са в размер на 1 430 хил.лв., увеличени с
64,0% спрямо утвърдените 872 хил.лв.
1.6.3. За услугата пречистване на отпадъчните води
Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 9 122 хил. лв. и са
увеличени с 5,5 % спрямо утвърдените с Решение № Ц-26/31.07.2012 г. на ДКЕВР (8 649
лв.).
Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е, както
следва:
Разходите за материали са в размер на 2 254 хил. лв., увеличени със 71,4% спрямо
утвърдените 1 315 хил.лв., в т.ч.:
разходи за каогуланти – 900 хил.лв., каквито не са утвърдени в действащата цена,
разходи за флокуланти – 20 хил.лв., при утвърдени 196 хил.лв.
разходи за електроенергия за технологични нужди – 960 хил. лв. при утвърдени 745
хил.лв.
разходи за горива и смазочни материали – 133 хил. лв., равни на утвърдените.
разходи за работно облекло – 6 хил. лв., равни на утвърдените.
други разходи – 235 хил. лв., равни на утвърдените.
Разходите за външни услуги са в размер на 381 хил. лв., увеличени с 28,7% спрямо
утвърдените 296 хил.лв., в т.ч.:
разходи за застраховки – 15 хил. лв., равни на утвърдените.
разходи за данъци и такси – 148 хил. лв., при утвърдени 63 хил.лв., в т.ч.:
такса регулиране в размер на 13 хил.лв., равни на утвърдените.
такса заустване -120 хил. лв., при утвърдени 35 хил.лв.
съобщителни услуги – 21 хил. лв., равни на утвърдените.
разходи за консултантски дейности – 6 хил.лв., равни на утвърдените.
въоръжена и противопожарна охрана – 28 хил.лв., равни на утвърдените.
съдебни разходи – 38 хил.лв., равни на утвърдените.
други разходи – 125 хил. лв., равни на утвърдените.
Разходи за амортизации са в размер на 804 хил.лв., намалени с 38,6% спрямо
утвърдените 1 310 хил.лв.
Разходите за възнаграждения са в размер на 2 276 хил. лв., увеличени със 109,4%
спрямо утвърдените 1 087 хил.лв.
Разходи за осигуровки са в размер на 733 хил. лв., увеличени с 34,0%спрямо
утвърдените 547 хил.лв., в т.ч.:
социалните осигуровки - 470 хил. лв., при утвърдени 274 хил.лв.;
социалните разходи - 263 хил. лв., при утвърдени 273 хил.лв.
Други разходи са в размер на 94 хил. лв., равни на утвърдените.
Разходи за текущ и авариен ремонт са в размер на 2 580 хил.лв., намалени с 35,5%
спрямо утвърдените 4 000 хил.лв.
1.7. Количествата вода
Предложените от ВиК оператора годишни количества за доставяне на вода, за
отвеждане и пречистване на отпадъчни води са равни на утвърдените в действащите цени с
решение № Ц-26/31.07.2012 г. на ДКЕВР, а именно:
за услугата доставяне на вода на потребителите
- 30 310 хил. м3
за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 18 993 хил. м3
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за услугата пречистване на отпадъчните води
за битови и приравнени към тях
обществени, търговски и други потребители
- 8 261 хил. м3
за промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1 - 4 317 хил. м3
степен на замърсяване 2 - 2 312 хил. м3
степен на замърсяване 3
130 хил. м3
1.8. Необходими годишни приходи
Необходимите годишни приходи, предложени от ВиК оператора в заявлението за
цени са, както следва:
- за услугата доставяне на вода на потребителите – 35 627 хил. лв., при утвърдени 33
289 хил.лв.;
- за услугата отвеждане на отпадъчните води – 4 562 хил. лв., при утвърдени 3 758
хил.лв.;
- за услугата пречистване на отпадъчните води – 9 733 хил. лв., при утвърдени 8 925
хил.лв.
2. Констатации и правна рамка
Въз основа на извършения анализ на внесеното заявление за цени са направени
следните констатации:
1. С решение Решение № БП- 028 от 04.12.2008 г. на ДКЕВР е одобрен бизнес
план на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас за периода 2009 - 2013 г.
2. С решение № Ц - 41/30.11.2009 г., ДКЕВР е приела прилагането на метод на
регулиране чрез стимули “горна граница на цени” за „Водоснабдяване и
канализация” ЕАД, гр. Бургас и е определила регулаторен период от пет години,
считано от 01.12.2009 г. С решение № Ц-46/30.11.2009 г. са изменени утвърдените
цени за първата година от регулаторния период и Решение № Ц-26/31.07.2012 г. на
ДКЕВР са изменени утвърдените цени с решение № Ц-46/30.11.2009 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 канализационните услуги за предходния ценови период от регулаторния период.
6. С решение № БП-34/19.05.2015 г. на КЕВР е одобрен внесеният с вх. № В-1714-5/04.03.2014 г., бизнес план за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г. на
„Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас.
7. С решение № БП-72/16.12.2015 г. на КЕВР е одобрен внесеният с вх. В-17-1413/03.11.2015 г., допълнен бизнес план за
2016 г. на „Водоснабдяване и
канализация” ЕАД, гр. Бургас.
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. Предложение на работната група за разходи и ценообразуващи елементи
След извършения преглед на заявлението за цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване
и канализация” ЕАД, гр. Бургас, работната група предлага разходите и ценообразуващите
елементи да се коригират в съответствие с изискванията на глава четвърта от Указанията
при прилагане на следния подход:
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 Регулаторната база на активите се коригира със стойността на нетекущите
активи в съответствие с годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2014 г.,
ЕССО за 2014 г. и одобрения бизнес с решение № БП-72/16.12.2015 г. на КЕВР;
 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 амортизации се изчисляват с амортизационни норми за
регулаторни цели в съответствие с отчетните данни от ЕССО за 2014 г. и одобрения
бизнес план с решение № БП-72/16.12.2015 г. на КЕВР;
 Променливите разходи се определят на база натурални показатели по отчетни
данни за 2014 г. и прогнози за 2016 г.;
 Средният размер на инвестициите се определя с инвестиционните разходи за
2015 г. съгласно одобрения бизнес план на ВиК оператора с решение № БП34/19.05.2015 г. на КЕВР и инвестиционните разходи за 2016 г. съгласно одобрения
бизнес план с решение № БП-72/16.12.2015 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-26/31.07.2012 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 2014 г. от ЕССО и не се признават. Признава се отчетната стойност на
дълготрайните активи и съответната натрупана амортизация за регулирани цели за 2014 г. в
съответствие с ЕССО, както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите - 83 322 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 11 394 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
- 18 568 хил. лв.
3.2. Среден размер на инвестициите
Предложеният среден размер инвестиции, образуван с инвестиционни разходи за
2014 г. и 2015 г. не се признава. Признава се средногодишен размер инвестиции, образуван
със одобрените инвестиции за последните две години на регулаторния период (за 2015 г.
съгласно одобрения бизнес план с решение № БП-34/19.05.2015 г. на КЕВР и за 2016 г.
съгласно одобрения бизнес план с решение № БП-72/16.12.2015 г. на КЕВР), в съответствие
с изискванията на т. 52 от Указанията, както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите 6 500 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
1 000 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
300 хил. лв.
3.3. Необходим оборотен капитал
Необходимият оборотен капитал, определен при нетен цикъл 30 дни и 12 бр. цикли в
годината, в съответствие с параметрите от решение № Ц-26/31.07.2012 г. на ДКЕВР
съгласно глава четвърта от Указанията се признава, както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите - 2 201 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
225 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
677 хил. лв.
3.4. Регулаторна база на активите (РБА)
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
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изискванията на глава четвърта от Указанията, както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите - 44 140 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
5 170 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
10 906 хил. лв.
3.5. Норма на възвръщаемост на капитала
Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане, равна на
утвърдената с решение № Ц-26/31.07.2012 г. на ДКЕВР, а именно 5,55%, определена при
норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,11% с данъчна ставка 10,00% и норма на
възвръщаемост на привлечения капитал 5,15% се признава.
3.6. Признати годишни разходи
3.6.1. Условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) за услугите
доставяне на вода на потребителите, отвеждане и пречистване на отпадъчните води,
утвърдени с решение № Ц-64/17.12.2012 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.
Предложените от ВиК оператора разходи за амортизации за услугата доставяне на
вода на потребителите в размер на 3 480 хил.лв.; за услугата отвеждане на отпадъчните
води в размер на 638 хил.лв. и за услугата пречистване на отпадъчните води в размер на 804
хил.лв. не се признават. Признава се стойността им в съответствие с амортизационния план
за регулаторни цели за 2014 г. от ЕССО и средния размер на разходите за амортизации от
инвестиции за 2015 г. и 2016 г. съгласно одобрения бизнес план с Решение №БП72/16.12.2015 г. на КЕВР, а именно:
за услугата доставяне на вода на потребителите - 3 474 хил.лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води - 629 хил.лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води в размер на 792 хил.лв.
3.6.2. Променливи разходи
За услугата доставяне на вода на потребителите
 Предложените от ВиК оператора разходи за обеззаразяване в размер на 280 хил. лв. не
се признават, а се приемат в размер на 179 хил. лв., определени на база отчетен
специфичен разход за 2014 г. и прогнозни водни количества за 2016 г.
 Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични нужди в
размер на 3 943 хил. лв. не се признават, а се приемат в размер на 3 019 хил. лв., при
отчитане на следните фактори:
- отчет и прогноза на електрическа енергия за 2014 г. за услугата по нива на
напрежение;
- преминаването на нови обекти от регулирания на свободния пазар на
електрическа енергия ниско напрежение от 01.10.2015 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 ниско и средно напрежение на
свободния пазар, съгласно Договор № ЗОП-81/12.08.2015 г. за доставка на
електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на
дружеството за период от една година, сключен с "Енергийна финансова група"
АД.
 Предложените от Ви К оператора разходи за доставяне на вода от друг
доставчик в размер на 148 хил. лв. се признават.
 Предложените от ВиК оператора разходи за доставяне на вода от
обособената ВС в размер на 1 405 хил. лв. не се признават, а се признават в
размер на 1 310 хил. лв., утвърдени в действащата цена (себестойност) за
услугата от ВС „Камчия“ с решение № Ц-26/31.07.2012 г. на ДКЕВР.
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 Предложените от ВиК оператора разходи за такса регулиране в размер на 110
хил. лв. се признават.
 Предложените от ВиК оператора разходи за такса за водоползване в размер
на 937 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. се признават.
За услугата отвеждане на отпадъчни води
 Предложените от В и К оператора разходи за електроенергия за технологични
нужди в размер на 820 хил. лв. не се признават, а се признават в размер на 770
хил. лв., при отчитане на следните фактори:
- отчет и прогноза на потребление на електрическа енергия за услугата по нива
на напрежение;
- приложен коефициент за енергийна ефективност 0,925 въз основа на усреден
специфичен разход кВтч/м3 фактурирана вода за периода 2012 - 2014 г.;
- преминаването на нови обекти от регулирания на свободния пазар на
електрическа енергия ниско напрежение от 01.10.2015 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 ниско и средно напрежение на
свободния пазар, съгласно Договор № ЗОП-81/12.08.2015 г. за доставка на
електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на
дружеството за период от една година, сключен с "Енергийна финансова група"
АД.
 Предложените от В и К оператора разходи за такса регулиране в размер на 10
хил. лв. се признават.
За услугата пречистване на отпадъчни води
 Предложените от ВиК оператора разходи за коагуланти в размер на 900 хил. лв. не се
признават, а се приемат в размер на 826 хил. лв., определени на база отчетен
специфичен разход за 2014 г. и прогнозни водни количества за 2016 г.
 Предложените от ВиК оператора разходи за флокуланти в размер на 20 хил. лв. не се
признават, а се приемат в размер на 17 хил. лв., определени на база отчетен
специфичен разход за 2014 г. и прогнозни водни количества за 2016 г.
 Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични
нужди в размер на 960 хил. лв. не се признават, а се приемат в размер на 938
хил. лв., при отчитане на следните фактори:
- отчет и прогноза на потребление на електрическа енергия за услугата по нива
на напрежение;
- преминаването на нови обекти от регулирания на свободния пазар на
електрическа енергия ниско напрежение от 01.10.2015 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 ниско и средно напрежение на
свободния пазар, съгласно Договор № ЗОП-81/12.08.2015 г. за доставка на
електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на
дружеството за период от една година, сключен с "Енергийна финансова група" АД.
 Предложените от ВиК оператора разходи за такса регулиране в размер на 13
хил. лв. се признават.
 Предложените от ВиК оператора разходи за такса заустване в размер на 120
хил. лв. не се признават, а се признават в размер на 90 хил. лв., изчислени на
база отчетни данни за 2014 г. и 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. Дължимата сума
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за такса заустване за 20104 г. по информация от МОСВ е 90 хил.лв.
3.7. Количества вода
Предложените прогнозни количества за доставяне на вода и количества за отвеждане
и пречистване на отпадъчни води не се признават, а се приемат коригирани количества в
съответствие с правилата по т. 38 и т. 41 от Указанията, както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите - 28 835 хил. м3, усреднени
количества за доставяне на вода, определени на база отчетни данни от началото на
регулаторния период 2009 г. до 2014 г. вкл.
за услугата отвеждане на отпадъчните води - 18 021 хил. м3, изменение на
утвърдените количества отпадъчни води пропорционално на изменението на количествата
за доставяне на вода.
за услугата пречистване на отпадъчните води - утвърдените количества за
пречистване на отпадъчните води в действащите цени с решение № Ц-26/31.07.2012 г. на
ДКЕВР са коригирани с темпа на нарастване от началото на регулаторния период 2009 г. до
2014 г. вкл. на база отчетни данни, а именно:
битови приравнени към тях обществени, търговски и др. – 8 363 хил. м3
промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1 – 4 370 хил. м3
степен на замърсяване 2 – 2 341 хил. м3
степен на замърсяване 3 – 132 хил. м3
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 доставяне на вода на потребителите - 32 640 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
3 651 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
9 619 хил. лв.
3.9. Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги
Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е 3,10 лв./куб.м, изчислена съгласно
§ 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област
Бургас за 2014 г. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и
канализация” ЕАД, гр. Бургас 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”
ЕАД, гр. Бургас са, както следва:
Признати годишни разходи:
за услугата доставяне на вода на потребителите
- 30 190 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 3 364 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
- 9 014 хил. лв.
Регулаторна база на активите:
за услугата доставяне на вода на потребителите
- 44 140 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 5 170 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
- 10 906 хил. лв.
Необходим оборотен капитал:
за услугата доставяне на вода на потребителите
- 2 201 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 225 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
- 677 хил. лв.
Необходимият оборотен капитал е определен с параметри от утвърдените цени с
решение № Ц-26/31.07.2012 г. на ДКЕВР при нетен цикъл 30 дни.
Норма на възвръщаемост на капитала:
Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 5,55%, определена
при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,11% с данъчна ставка 10,00% и норма
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на възвръщаемост на привлечения капитал 5,15%, равна на утвърдената с решение № Ц26/31.07.2012 г. на ДКЕВР.
Необходими годишни приходи:
за услугата доставяне на вода на потребителите
- 32 640 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 3 651 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
- 9 619 хил. лв.
Количествата вода:
за услугата доставяне на вода на потребителите
- 28 835 хил. м3
за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 18 021 хил. м3
за услугата пречистване на отпадъчните води
битови приравнени към тях обществени, търговски и др. - 8 363 хил. м3
промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1
- 4 370 хил. м3
степен на замърсяване 2
- 2 341 хил. м3
степен на замърсяване 3
- 132 хил. м3
Цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас:
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите
- 1,13 лв./куб.м
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 0,20 лв./куб.м
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води
битови приравнени към тях обществени, търговски и др. - 0,54 лв./куб.м
промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1
- 0,70 лв./куб.м
степен на замърсяване 2
- 0,81 лв./куб.м
степен на замърсяване 3
- 1,06 лв./куб.м
(В цените не е включен ДДС).

Изказвания по т.2:
Докладва Х. Йорданова. Работната група е констатирала, че не всички
ценообразуващи елементи са определени в пълно съответствие с изискванията на Глава IV
от указанията, отнасящи се до извършване на годишни корекции на цените по време на
регулаторния период. По тази причина предложението е да бъдат извършени корекции.
Социалната поносимост на В и К услугите за област Бургас е 3,10 лв./куб. м. В резултат на
корекциите, цената за доставяне на вода за всички потребители се увеличава от 1,10 лв. на
1,13 лв. Цената за отвеждане се запазва. Цената за пречистване за битови и приравнени към
тях потребители се увеличава от 0,51 лв. на 0,54 лв. Комплексната цена за битовите
потребители се увеличава от 1,81 лв. на 1,87 лв./куб. м. За промишлените потребители
увеличението е със 7 ст., 8 ст. и 9 ст. за I, II и III степен.
В. Петков обърна внимание, че на стр. 7 е записано: „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“. Промените в
указанията за следващия петгодишен период са направени.
И. Иванов прочете проекта на решение и обърна внимание на работната група, че
таблицата от първия доклад трябва да бъде допълнена с изменението в абсолютна стойност,
както е направено за „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас.
С. Тодорова каза, че таблицата е само за информация.
И. Иванов каза, че може да бъде допълнена, въпреки че е за вътрешни цели.
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
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Р Е Ш И:
1. Приема доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-14-16/10.12.2015 г. за
утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на
„Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас;
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1. на 16.05.2016 г. от
13:30 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи
„Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, 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” ЕАД, гр. Бургас;
5. Насрочва обществено обсъждане за разглеждане на проекта на решение по т.4 на
16.05.2016 г. от 14:00 ч., на което да бъдат поканени представители на заинтересованите
лица.
6. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане
да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР.
7. 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 Светла Тодорова, Ремзи Осман, Валентин Петков и Димитър Кочков.
Решението е взето с пет 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-84/22.04.2016 и проект на решение
относно внесени за утвърждаване от КЕВР със заявление с вх. № В-17-17-24/08.12.2015 г.,
цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и
канализация” ЕООД - гр. Пловдив.
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Пловдив 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-17-17-24/08.12.2015 г.
С Решение № Ц-7/23.02.2015 г., считано от 01.03.2015 г.на „ВиК” ЕООД - гр.
Пловдив са утвърдени цени и ценообразуващи елементи за четвърти ценови период от
регулаторния период, образувани по метода „горна граница на цени”, както следва:
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“ - 1,11 лв./куб.м
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“- 0,76 лв./куб.м
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 0,09 лв./куб.м
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води за
- битови и приравнени към тях обществени,търговски и др.потребители - 0,24лв./куб.м
- за промишлени и др. стопански потребители:
степен на замърсяване 1
- 0,48 лв./куб.м
степен на замърсяване 2
- 0,72 лв./куб.м
степен на замърсяване 3
- 1,20 лв./куб.м
(Цените са без включен ДДС)
С внесеното Заявление с вх. № В-17-17-24/08.12.2015 г. „ВиК” EООД - гр. Пловдив
предлага за утвърждаване следните цени на ВиК услуги:
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“ - 1,20 лв./куб.м
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“- 0,76 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 - 0,31 лв./куб.м
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- за промишлени и др. стопански потребители:
степен на замърсяване 1
степен на замърсяване 2
степен на замърсяване 3

- 0,61 лв./куб.м
- 0,92 лв./куб.м
- 1,53 лв./куб.м
(Цените са без 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 „24 часа“ от 05.11.2015
г. и „Марица“ от 05.11.2015 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
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 КЕВР (Указанията).
Дружеството не е представило електронен модел на хартиен и магнитен носител за
ВС „Гравитачна“ към внесеното заявление за цени. В заявлението е посочено, че не се
предлага промяна на действащата цена за тази водоснабдителна система.
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 2014 г. в съответствие с амортизационния план за регулаторни
цели и годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2014 г., както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“ - 69 050 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 16 750 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
8 810 хил. лв.
1.2. Среден размер на инвестициите
Средният размер на инвестициите, включени в регулаторната база на активите е
определен с инвестиционните разходи за оставащите две години (2015 – 2016 г.) от
регулаторния период съгласно одобрения с Решение № БП-19/04.02.2016 г. на комисията
допълнен бизнес план, както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“ - 4 261 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
347 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
405 хил. лв.
За услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води средния размер на
инвестиционните разходи е получен, като сборът на инвестициите за оставащите две
години е разделен на 3 вместо на 2 години.
1.3. Необходим оборотен капитал
Необходимият оборотен капитал включен в регулаторната база на активите е
определен на база нетен цикъл на оборотния капитал от 59 дни и 6 бр. цикли в годината в
съответствие с Решение № Ц-7/23.02.2015 г., както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“ - 5 342 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
246 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
- 1 456 хил. лв.
1.4. Регулаторна база на активите (РБА)
Предложената регулаторна база на активите е образувана с отчетни данни на
нетекущите активи за 2014 г, както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“ - 45 580 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 6 098 хил. лв.
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за услугата пречистване на отпадъчните води
- 3 432 хил. лв.
1.5. Норма на възвръщаемост на капитала
Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е, в размер 5,36%,
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане
5,11% при данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал
4,34%, равна на утвърдената с Решение № Ц-7/23.02.2015 г. на КЕВР.
1.6. Годишни разходи
Предложените цени на ВиК услуги със заявление вх. № В-17-17-24/08.12.2015 г. са
образувани на базата на разходите от утвърдените цени с Решение № Ц-7/23.02.2015 г.
Променливите разходи са съобразени със събития, настъпили след утвърждаване на
действащите цени. Разходите за противопожарна охрана и разходите за възнаграждения
за трите услуги са прогнозирани с увеличение спрямо утвърдените. ВиК операторът е
посочил, че тези разходи са прогнозирани в съответствие с действащите договори за
охрана и увеличението на трудовите възнаграждения на работниците и служителите на
дружеството от месец ноември 2013 г. по искане на синдикалните организации, като това
са действително отчетените разходи възнаграждения за 2014 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 от ВС „Помпена“
Предложените общи разходи в размер на 35 362 хил. лв. са увеличени с 3 022 хил.
лв. спрямо утвърдените в цената за услугата с Решение № Ц-7/23.02.2015 г. на Комисията.
Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е както
следва:
Разходите за материали в размер на 9 892 хил. лв. са увеличени с 1 289 хил.лв.
спрямо утвърдените, в резултат на предложените по-високи разходи за електроенергия за
технологични нужди и включват:
 Променливи разходи, в т.ч.:
разходи за обеззаразяване в размер на 117 хил.лв. равни на утвърдените;
разходи за електроенергия за технологични нужди в размер на 7 888 хил.лв.
увеличени с 1 289 хил.лв. спрямо утвърдените.
ВиК операторът обосновава увеличението на разхода с предвидено завишение на
потребената електроенергия с около 2 000 MWh. в резултат на въведени и преоборудвани
три нови помпени станции с 26 тръбни кладенци и един черпателен водоем през 2015 г.,
като общата инсталирана мощност е над 1200 kW. Прогнозата за завишеното
електропотребление е на база сменността и режимите на работа на тази ВС. Разходите за
електроенергия през 2016 г. са увеличени и в резултат на нова цена от 01.08.2015 г. ВиК
операторът е приложил фактури за месец април, май, юни, юли, август, септември и
октомври на 2015 г., като средното увеличение на месец е в размер на 160 хил.лв.
 Условно-постоянните разходи са прогнозирани равни на утвърдените в
действащата цена за услугата.
Разходите за външни услуги в размер на 4 315 хил.лв. са увеличени с 361 хил.лв.
спрямо утвърдените и включват:
 Променливи разходи, в т.ч:
разходи за доставяне на вода на входа от друг ВиК оператор в размер на 285
хил.лв. увеличени с 44 хил.лв. спрямо утвърдените, за което ВиК операторът не е
представил обосновка;
разходи за такса регулиране в размер на 111 хил.лв. намалени с 8 хил.лв. спрямо
утвърдените;
разходи за ползване на водни обекти в размер на 1 531 хил.лв. равни на утвърдените;
 Условно-постоянни разходи, в т.ч.:
разходи за въоръжена и противопожарна охрана в размер на 963 хил.лв. увеличени
с 325 хил.лв. спрямо утвърдените.
Останалите условно-постоянни разходи са прогнозирани равни на утвърдените в
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действащата цена за услугата.
Разходите за амортизации са в размер на 2 768 хил.лв., в т.ч.:
разходи за амортизации в размер на 2 632 хил.лв. намалени с 237 хил.лв. спрямо
утвърдените;
разходи за амортизации от инвестиции в размер на 136 хил. лв. са определени в
съответствие с оставащите две години (2015 – 2016 г.) от регулаторния период на
одобрения с Решение № БП-12/21.01.2016 г. допълнен бизнес план за 2016 г., но сборът от
амортизациите на инвестициите за двете години е разделен на 3 вместо на 2 години.
Разходите за възнаграждения са в размер на 10 189 хил. лв., в т.ч.:
разходи за трудови възнаграждения в размер на 10 140 хил. лв. увеличени с 1 473
хил.лв. спрямо утвърдените;
разходи за суми по граждански договори и хонорари в размер на 49 хил. лв. равни на
утвърдените.
Разходите за осигуровки са в размер на 2 725 хил. лв., в т.ч.:
социални осигуровки в размер на 1 668 хил. лв. равни на утвърдените;
социални разходи в размер на 1 057 хил. лв. равни на утвърдените.
Други разходи в размер на 1 065 хил. лв. са равни на утвърдените.
Разходите за текущ и авариен ремонт в размер на 4 408 хил. лв. са равни на
утвърдените.
1.6.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води
Предложените общи разходи в размер на 2 094 хил. лв. са увеличени с 31 хил. лв.
спрямо утвърдените в цената за услугата с Решение № Ц-7/23.02.2015 г. на Комисията.
Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е както
следва:
Разходите за материали в размер на 48 хил.лв. са равни на утвърдените.
Разходите за външни услуги в размер на 181 хил.лв. са увеличени с 16 хил.лв.
спрямо утвърдените и включват:
 Променливи разходи, в т.ч.:
разходи за такса регулиране в размер на 7 хил.лв. равни на утвърдените;
разходи за заустване в размер на 29 хил.лв. равни на утвърдените;
 Условно-постоянни разходи, в т.ч.:
Разходи за въоръжена и противопожарна охрана в размер на 62 хил.лв. увеличени
със 17 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 594 хил.лв., в т.ч.:
разходи за амортизации в размер на 580 хил.лв. намалени с 18 хил.лв. спрямо
утвърдените и са определени в съответствие с амортизационния план за регулаторни цели
за 2014 г.;
разходи за амортизации от инвестиции в размер на 14 хил. лв. са определени в
съответствие с оставащите две години (2015 – 2016 г.) от регулаторния период на
одобрения с Решение № БП-12/21.01.2016 г. допълнен бизнес план за 2016 г., но сборът от
амортизациите на инвестициите за двете години е разделен на 3 вместо на 2 години.
Разходите за възнаграждения са в размер на 718 хил. лв., в т.ч.:
разходи за трудови възнаграждения в размер на 713 хил. лв. увеличени с 18 хил.лв.
спрямо утвърдените;
разходи за суми по граждански договори и хонорари в размер на 5 хил. лв. равни на
утвърдените.
Разходите за осигуровки са в размер на 207 хил. лв., в т.ч.:
социални осигуровки в размер на 159 хил. лв. равни на утвърдените
социални разходи в размер на 48 хил. лв. увеличени с 1 000 лв. спрямо утвърдените.
Други разходи в размер на 29 хил. лв. са равни на утвърдените.
Разходите за текущ и авариен ремонт в размер на 317 хил. лв. са равни на
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утвърдените.
1.6.3. За услугата пречистване на отпадъчните води
Предложените общи разходи в размер на 9 682 хил. лв. са увеличени с 3 884 хил. лв.
спрямо утвърдените в цената за услугата с Решение № Ц-7/23.02.2015 г. на Комисията.
ВиК операторът обосновава увеличението с въвеждането в експлоатация и
предаването през 2015 г. на 4 нови ПСОВ в гр. Хисаря, гр. Стамболийски, гр. Раковски, гр.
Кричим и очакваното през 2016 г. въвеждане в експлоатация на още 2 нови ПСОВ в гр.
Карлово и гр. Първомай.
Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е както
следва:
Разходите за материали в размер на 3 731 хил.лв. са увеличени с 1 607 хил.лв.
спрямо утвърдените в действащата цена за услугата и включват:
 Променливи разходи, в т.ч.:
разходи за коагуланти и др. реагенти в размер на 79 хил.лв. увеличени с 69 хил.лв.
спрямо утвърдените. ВиК операторът посочва, че в технологията на всички нови ПСОВ е
заложено отстраняване на азот и фосфор чрез коагуланти.
разходи за флокуланти в размер на 230 хил.лв. увеличени с 26 хил.лв. спрямо
утвърдените. ВиК операторът посочва, че в технологията на всички нови ПСОВ е заложено
обезводняване на утайките чрез кондициониране с флокулант.
разходи за бактериален препарат в размер на 400 хил.лв. увеличени с 303 хил.лв.
спрямо утвърдените.
По отношение на този разход в обосновката си “ВиК” ЕООД – гр. Пловдив посочва
че „биологичният препарат се използва за отстраняване на образуваната пяна (изплувала
активна утайка) в биостъпалото и в утайкоуплътнителите, както и за предотвратяване
образуването на нова. От друга страна препарата ускорява разграждането на
органичните вещества в утайките, с цел стабилизирането им. Това води до намаляване
количетвото на образуваните утайки и до ограничаване на емисиите от неприятни
миризми, тъй като метантанковете не работят от въвеждането им в експлоатация през
1988 г. до момента.
Освен разрушаването на наличната пяна и предотвратяване образуването на нова,
по време на третирането с препарата се наблюдава промяна и в следните параметри:
- намаляване количеството на формираната активна утайка, води до намаляване
разходите за флокулант и разходите за оползотворяването им;
- насищане на биосистемата с необходимото количество кислород, при работа на
по-малък брой въздуходувки, което от своя страна води до намаляване разходите за
ремонтите им и за електроенергия;
- намаляване честотата на ремонтите на задвижващите възли на калочистачите.
Третирането беше стартирано с влагане по 3 400 л, в продължение на пет поредни
седмици, с цел насищане на системата. След едномесечно прекъсване на третирането,
последва отново насищане на системата, с влагане по 3 400 л, в продължение на пет
поредни седмици. От месец ноември 2014 г. до месец май 2015 г., биосистемата беше
третирана ежемесечно, с по 3 400 л.
С цел повишаване степента на горепосочените положителни промени, на 27 май
2015 г. беше стартиран експеримент, включващ прецизиране на количеството дозиран
препарат и интервалите на неговото влагане.
В продължение на 8 дни, бяха дозирани по 1 700 л, ежедневно. Последва еднократно
третиране с 3 400 л и 9 пъти ежеседмично третиране с по 1 700 л. По този начин
биосистемата беше достатъчно наситена с препарата и готова за третиране по
новопредложена схема.
Разходите за препарата през 2014 г. са в размер на 445 хил.лв., през 2015 г. – 360
хил.лв, а предвижданите за 2016 г. – 400 хил.лв.“
Разходите за електроенергия за технологични нужди в размер на 2 567 хил.лв.
увеличени с 1 030 хил.лв. спрямо утвърдените.
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ВиК операторът обосновава увеличеният разход за електроенергия през 2016 г. с
новите цени за електроенергия и завишеното количество. Прогнозата за завишеното
електропотребление е направено на база проектната натовареност на новите ПСОВ.
 Условно-постоянни разходи, в т.ч.:
разходи за горива и смазочни материали за транспортни средства и механизация в
размер на 357 хил.лв. увеличени със 179 хил.лв. спрямо утвърдените. ВиК операторът е
посочил, че това са реално отчетените разходи през 2014 г.
Останалите условно-постоянни разходи са равни на утвърдените в действащата цена
за услугата.
Разходите за външни услуги са в размер на 1 098 хил.лв. са увеличени с 268
хил.лв. и включват:
 Променливи разходи, в т.ч.:
разходи за такса регулиране в размер на 33 хил.лв. равни на утвърдените;
разходи за ползване на води обекти в размер на 5 хил.лв. като такива не са били
включени в утвърдените цени;
разходи за заустване в размер на 86 хил.лв. равни на утвърдените;
други разходи за оползотворяване на утайките в размер на 543 хил.лв. увеличени с
93 хил.лв. спрямо утвърдените. В обосновката си „ВиК“ ЕООД - гр. Пловдив е посочило, че
„към настоящия момент, „ВиК” ЕООД гр.Пловдив има сключен договор № Ю-01-17 от
21.02.2013 г. за оползотворяване на утайките от ПСОВ Пловдив, с Дружество по ЗЗД
„Консорциум Булплод - АТМ” – Пловдив, с предмет: „Приемане на отпадъци, получени от
пречистване на отпадъчни води от ПСОВ - Пловдив, с код 19 08 05 – утайки от
пречистване на отпадъчни води с цел тяхното оползотворяване”, за срок от 4 г.;
По Договор с ДЗЗД „Булплод АТМ”, утайките се предават за оползотворяване чрез
компостиране с червени калифорнийски червеи, около 10-11 хил. тона утайки годишно, на
цена 45 лв. за тон, включително транспортиране. През 2014 г. са предадени 4 475 т, на
стойност 201 хил.лв., поради неколкократното наводняване на площадката за приемане
на утайките. През 2015 г., към края на месец септември, са предадени 8 630 т, като
прогнозата е до края на годината общото количество да достигне 10 000 т, на стойност
450 хил.лв. Прогнозата за 2016 г. е да се предадат 12 000 т предвид новоприетите ПСОВ,
на обща стойност 543 хил.лв.“
 Условно-постоянните разходи, в т.ч.:
разходи за въоръжена и противопожарна охрана в размер на 265 хил.лв. увеличени
със 169 хил.лв. спрямо утвърдените.
Останалите условно-постоянни разходи са равни на утвърдените в действащата цена
за услугата.
Разходите за амортизации са в размер на 795 хил.лв., в т.ч.:
разходи за амортизации в размер на 766 хил.лв. са намалени с 24 хил.лв. спрямо
утвърдените и са определени в съответствие с амортизационния план за регулаторни цели
за 2014 г.;
разходи за амортизации от инвестиции в размер на 29 хил. лв. определени в
съответствие с оставащите две години (2015 – 2016 г.) от регулаторния период на
одобрения с Решение № БП-12/21.01.2016 г. допълнен бизнес план за 2016 г., но сборът от
амортизациите на инвестициите за двете години е разделен на 3 вместо на 2 години.
Разходите за възнаграждения са в размер на 2 285 хил. лв., в т.ч.:
разходи за трудови възнаграждения в размер на 2280 хил. лв. увеличени с 1 244
хил.лв. спрямо утвърдените;
разходите за суми по граждански договори и хонорари в размер на 5 хил. лв. са
равни на утвърдените.
Разходите за осигуровки са в размер на 455 хил. лв., в т.ч.:
социални осигуровки в размер на 298 хил. лв. равни на утвърдените;
социални разходи в размер на 157 хил. лв. равни на утвърдените.
Други разходи в размер на 963 хил. лв. увеличени с 760 хил.лв. спрямо
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утвърдените, в т.ч.:
 Променливи разходи, в т.ч.:
други разходи за третиране на утайките в размер на 907 хил.лв. увеличени сьс 760
хил.лв. спрямо утвърдените. В обосновката си „ВиК“ ЕООД – гр. Пловдив е посочило, че
„дружеството има сключен договор № Ю-01-125 от 21.11.2014 г., с „КМД” ЕООД
Пловдив, с предмет: „Третиране (включително транспортиране) чрез биологично
разграждане по закрит способ, на отпадъци с код 19 08 05 – утайки от пречистване на
отпадъчни води от населени места, получени от пречистване на отпадъчни води и
предварително обезводнени от ПСОВ - Пловдив”.
От месец април до септември 2015 г., по договор с „КМД” ЕООД гр. Пловдив, са
предадени за биологично третиране (включително транспортиране) чрез биологично
разграждане по закрит способ общо 3 652 т, като се прогнозира до края на годината да
се предадат общо около 7 000 т., на стойност 490 хил.лв. Прогнозата за 2016 г. е да се
предадат 13 000 т., на обща стойност 907 хил.лв.
Общото количество образувани утайки в ПСОВ Пловдив от месец август 2009 г.
(след спиране експлоатацията на депото за утайки в с. Катуница) до месец декември
2014 г. e 128 656 тона; общото предадено количество е 37 217 тона; остатъкът в ПСОВ
е 91 439 тона.“

Условно-постоянните разходи, са равни на утвърдените в действащата цена за
услугата.
Разходите за текущ и авариен ремонт в размер на 355 хил. лв. са равни на
утвърдените.
1.7. Количества вода
Количествата за доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“ и за
отвеждане на отпадъчни води съответстват на количествата съгласно Решение № Ц7/23.02.2015 г. на КЕВР и са както следва:
Доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“
Количества вода на входа на ВС
78 966 хил. м3
Количества вода за доставяне на потребителите
31 520 хил. м3
Общи загуби на вода
60,08 %
Отвеждане на отпадъчните води
Количествата на отведените отпадъчни води
25 082 хил. м3
Количествата за пречистване на отпадъчните води не съответстват на утвърдените
количества за битови и промишлени потребители по степени на замърсяване с Решение №
Ц-7/23.02.2015 г. на КЕВР.
Предложените прогнозни количества пречистени отпадъчни води са определени в
съответствие с прогнозните количествата за 2016 г. в одобрения с Решение № Ц-19/
04.02.2016 г. на КЕВР допълнен бизнес план за развитие дейността на „ВиК“ЕООД, гр.
Пловдив и са както следва:
Пречистване на отпадъчните води
Количествата на отведените отпадъчни води
20 564 хил. м3
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 15 500 хил. м3
Промишлени и други стопански потребители:
степен на замърсяване 1
640 хил. м3
степен на замърсяване 2
3 368 хил. м3
степен на замърсяване 3
1 056 хил. м3
Предложените коефициенти отразяващи степента на замърсяване съответстват на
утвърдените с решение № Ц-7/23.02.2015 г. на КЕВР.
1.8. Необходими годишни приходи
Доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“
– 37 807 хил. лв.
Отвеждане на отпадъчните води
– 2 421 хил. лв.
Пречистване на отпадъчните води
– 9 866 хил. лв.

2.

Констатации и правна рамка
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Въз основа на извършения анализ на внесеното заявление за цени на ВиК
услуги са направени следните констатации:
9. С решение № БП-022/27.11.2008 г., Комисията е одобрила бизнес план на „ВиК“
ЕООД гр. Пловдив за периода 2009 - 2013 г.
10. С Решение № Ц-021/15.06.2009 г., считано от 01.07.2009 г. Комисията е приела
прилагането на метод на регулиране чрез стимули „горна граница на цени” за
“Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Пловдив, 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.
11. С решение № Ц-05/31.01.2011 г. Комисията е утвърдила на ВиК оператора цени на
ВиК услуги за втори ценови период от регулаторния период; с решения № Ц-11/28.03.2012
г. Комисията е утвърдила на ВиК оператора цени на ВиК услуги за трети ценови период от
регулаторния период и на основание чл. 19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и
канализационни услуги с Решение № Ц-03/07.01.2013 г., Комисията е утвърцила цена на
услугата доставяне на вода на потребителите за ВС „Помпена“.
12. 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.
13. 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.
14. 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.
15. С решение № БП-1/09.01.2015 г. е одобрен допълнен бизнес план за периода 2014 г.
– 2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на „ВиК“ ЕООД - гр.
Пловдив за периода 2009 г. – 2013 г.
16. С решения № Ц-7/23.02.2015 г. Комисията е утвърдила на ВиК оператора цени на
ВиК услуги за четвърти ценови период от регулаторния период.
17. С решение № БП-19/04.02.2016 г. е одобрен допълнен допълнен бизнес план за
развитие на дейността на „ВиК“ ЕООД - гр. Пловдив за 2016 г.
18. 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.
19. Новоизградените и реконструирани по ОПОС 2007-2013 ВиК мрежи и ПСОВ са
предоставени от съответните общини на „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив за стопанисване,
поддържане и експлоатация до сключване на договор по реда на Закона за водите със
споразумителни протоколи, както следва:
- Споразумителен протокол №Ю-01-41/11.05.2015 г. за обект Разширение,
реконструкция и модернизация на ПСОВ гр. Хисаря (ДБФП №58111-СО53244/23.12.2008 г.);
- Споразумителен протокол №Ю-01-84/19.08.2015 г. за обект Интегриран воден
проект на гр. Раковски за частично изграждане на главни колектори, вътрешна
канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа (ДБФП №DIR-51011116СО/09.04.2012 г.);
- Споразумителен протокол №Ю-01-76/07.08.2015 г. за обект Доизграждане,
реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежи и изграждане на ПСОВ гр. Кричим
(ДБФП №DIR-51011116-C010/03.04.2012 г.);
- Споразумителен протокол №Ю-01-52/01.06.2015 г. за обект Канализация и ПСОВ на
община Стамболийски (ДБФП №DIR-51011116-C036/16.08.2012 г.).
29

С писмо с вх.№ В-04-32-1/15.01.2016 г. Асоциацията по ВиК за обособената
територия на „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив изпрати до Комисията проект на договор, който
предстои да се сключи с ВиК оператора по реда на Закона за водите на 28.01.2016 г.

3. Предложение на работната група за разходи и ценообразуващи
елементи
След извършения преглед на заявлението за цени на ВиК услуги на „ВиК” ЕООД гр. Пловдив, работната група предлага разходите и ценообразуващите елементи на
внесените за утвърждаване цени на ВиК услуги да 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 2014 г. в съответствие с амортизационния
план за регулаторни цели и годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2014 г. и се
приема.
3.2. Среден размер на инвестиции
Предложеният среден размер на инвестициите, включени в регулаторната база на
активите не се приема, като се предлага да бъде определен в съответствие с
инвестиционната програма за 2015 г. от одобрения с решение № БП-1/09.01.2015 г. на
комисията допълнен бизнес план за периода 2014 г. – 2015 г. и за 2016 г. от одобрения с
Решение № БП-19/04.02.2016 г. допълнен бизнес план, както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“ - 6 164 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 713 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
- 963 хил. лв.
3.3. Необходим оборотен капитал
Предложеният от ВиК оператора необходим оборотен капитал е образуван с нетен
цикъл в съответствие с Решение № Ц-7/23.02.2015 г. на комисията, но с оглед корекциите
по т. 3.6 се коригира, както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“ - 4 769 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 240 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
- 1 046 хил. лв.
Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл
59 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 не се приема, а с
оглед корекциите по т. 3.2 се коригира, както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“ - 46 746 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 6 446 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
- 3 539 хил. лв.
3.5. Норма на възвръщаемост на капитала
Предложената норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане в
размер 5,36%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след
данъчно облагане 5,11% при данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на
привлечения капитал 4,34%, е равна на утвърдената с Решение № Ц-7/23.02.2015 г. на
комисията и се приема.
3.6. Признати годишни разходи
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-7/23.02.2015 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
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подобряване на ефективността Х = 0,1%, съгласно т. 55 от Указанията.
Към утвърдените разходи за възнаграждения и осигуровки за услугата пречистване
на отпадъчни води, коригирани с инфлационен индекс и коефициент Х, са добавени и
разходите за персонала на 4те нови ПСОВ, които дружеството експлоатира от 2015 г.,
съгласно представена от дружеството информация относно числеността на персонала зает в
новите ПСОВ и средствата необходими за възнаграждения и осигуровки на служителите:
ПСОВ

Брой
персонал

хил.лв./год.

осигуровки
хил.лв./год.

гр. Хисар

6

62 980

11 283

гр. Кричим

6

59 828

10 559

гр. Раковски

7

64 649

11 423

гр. Стамболийски

6

64 284

11 416

ОБЩО

25

251 740

44 681

ФРЗ

Във връзка с горното, разходите за възнаграждения и осигуровки за услугата
пречистване на отпадъчните води са както следва:
разходи за трудови възнаграждения в размер на 2 280 хил. лв. не се приемат, като
се предлага да бъдат в размер на 1 286 хил.лв.;
социални осигуровки в размер на 298 хил. лв. не се приемат, като се предлага да
бъдат в размер на 342 хил.лв.;
3.6.2. Променливи разходи
3.6.2.1. За услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“:
разходи за обеззаразяване в размер на 117 хил.лв. не се приемат, като се предлага да
бъдат в размер на 144 хил.лв., изчислени на база отчетен специфичен разход за 2014 г. и
прогнозни водни количества за 2016 г.;
разходи за електроенергия за технологични нужди в размер на 7 888 хил.лв. не се
приемат, като се предлага да бъдат в размер на 6 475 хил. лв., при отчитане на следните
фактори:
- отчет и прогноза на електрическа енергия за 2014 г. за услугата по нива на напрежение;
- приложен коефициент за енергийна ефективност въз основа на усреднен специфичен
разход кВтч/м3 фактурирана вода за периода 2012-2014 г.;
- преминаването на нови обекти от регулирания пазар на свободния пазар на
електрическа енергия ниско напрежение от 01.03.2015 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 ниско напрежение на свободния пазар,
съгласно Договор от 11.02.2016 г. за доставка на активна ЕЕ и координатор на
балансираща група за нуждите на "ВиК"ЕООД, гр. Пловдив, сключен с "ЧЕЗ Трейд
България" ЕАД;
- действаща цена на електрическа енергия средно напрежение на свободния пазар,
съгласно Договор от 10.10.2014 г. за доставка на активна ЕЕ и координатор на
балансираща група за нуждите на "ВиК"ЕООД, гр. Пловдив, сключен с "ЧЕЗ Трейд
България" ЕАД.;
разходи за доставяне на вода на входа от друг ВиК оператор в размер на 285
хил.лв. не се приемат, като се предлага такъв разход да не се включва в цената за услугата.
С писмо с вх.№ В-17-34-7 / 27.06.2014 г. „ВМЗ“ АД информира Комисията за това,
че до 04.12.2013 г. дружеството е било собственик на ВиК инфраструктура захранваща
община Сопот, селища на община Карлово и „ВМЗ“ АД, а с Решение №273/08.05.2014 г. на
МС, тази ВиК инфраструктура е обявена за публична държавна собственост и е
предоставена за безвъзмездно ползване от асоциацията по В и К за обособената територия
на „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив.
Със заповед № РД-02-14-707/30.07.2014 г. на МРР на „ВиК“ ЕООД - гр. Пловдив се
възлага да предоставя водоснабдителни услуги на потребителите на територията на община
Сопот, селища на община Карлово (селата Христо Даново, Иганово и Московец), както и
31

на територията на „ВМЗ“ АД – Сопот, до сключване на договор по чл.198о, ал.4 от ЗВ.
С писмо с вх.№ В-12-00-1858/03.12.2014 г. „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив информира
Комисията относно приемане от дружеството на ВиК инфраструктурата, бивша
собственост на „ВМЗ“ АД.
Във връзка с горе-посоченото въпреки, че такъв разход е отчетен през отчетната
2014 г., не се очаква да се извършва занапред.
разходи за такса регулиране в размер на 111 хил.лв. не се приемат, като се предлага
да бъдат в размер на 128 хил.лв. в съответствие с дължимата такса регулиране към
01.01.2016 г.;
разходи за ползване на водни обекти в размер на 1 531 хил.лв. се приемат;
3.6.2.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води:
разходи за такса регулиране в размер на 7 хил.лв. не се приемат, като се предлага
да бъдат в размер на 8 хил.лв. в съответствие с дължимата такса регулиране към 01.01.2016
г.;
разходи за заустване в размер на 29 хил.лв. се приемат;
3.6.2.3. За услугата пречистване на отпадъчните води:
разходи за коагуланти и др. реагенти в размер на 79 хил.лв не се приемат, като се
предлага да бъдат в размер на 35 хил.лв. изчислени на база:
- за ПСОВ Пловдив и ПСОВ Сопот – по отчетен специфичен разход за 2014 г. и
прогнозни водни количества за 2016 г.;
за ПСОВ Хисаря, ПСОВ Стамболийски, ПСОВ Кричим и ПСОВ Раковски (приети за
експлоатация през втората половина на 2015 г.) - по реално вложени количества;
- разходи за флокуланти в размер на 230 хил.лв. не се приемат, като се предлага да
бъдат в размер на 150 хил.лв., изчислени на база:.
- за ПСОВ Пловдив и ПСОВ Сопот – по отчетен специфичен разход за 2014 г. и
прогнозни водни количества за 2016 г.;
за ПСОВ Хисаря, ПСОВ Стамболийски, ПСОВ Кричим и ПСОВ Раковски (приети за
експлоатация през втората половина на 2015 г.) - по реално вложени количества;
разходи за бактериален препарат в размер на 400 хил.лв., в които са включени
разходи за биологичен препарат за третиране на пяна„Биофорс“, не се приемат, при
отчитане на следните фактори:
- в действащите цени за услугата, утвърдени с Решение № Ц-7/23.02.2015 г., е одобрен
разход за бактериален инуколант, в размер на 97 хил.лв., но през отчетната 2014 г.
същият не е влаган;
- в действащите цени за услугата, не е одобрен разход за биологичен препарат за
третиране на пяна „Биофорс“, но през 2014 г. и 2015 г. същият е влаган;
В бизнес плана ВиК операторът посочва, че при среден годишен разход за препарата
от 440 хил. лв., прилагането му ще доведе до намаляване на годишните разходите за ПСОВ
Пловдив, в размер на 620–660 хил. лв. по следните пунктове: намаляване на количествата
утайки за обезводняване; намаляване разхода на електроенергия на въздуходувките;
намаляване разхода за флокулант; намаляване разхода за ремонт на въздуходувки;
намаляване разхода за ремонт на задвижващите възли на калочистачите. В тази връзка от
ВиК оператора са изискани данни, от които да е видно реализираното конкретно годишно
намаление на разходите за ПСОВ Пловдив за периода, през който препаратът е влаган
(2014 г. и 2015 г.) в сравнение с предходната 2013 г.
Дружеството е представило информация за разходи за материали и реагенти,
съгласно която при отчетени годишни разходи за препарата 445 хил. лв. (за 2014 г.) и 360
хил. лв. (за 2015 г.), реализираното намаление на разходите за ПСОВ Пловдив по
горепосочените пунктове е 7 хил. лв. за 2014 г. (спрямо 2013 г.) и 360 хил. лв. за 2015 г.
(спрямо 2013 г.). Така прогнозираното намаление през 2015 г. се дължи основно на
прогнозирано намаление на разходи за обезводняване на утайки, и е в противоречие с
параметрите на одобрения допълнен бизнес план за 2016 г., в който дружеството
прогнозира за 2015 г. значително увеличение на разходите за услугата пречистване на
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отпадъчни води спрямо 2014 г. по всички горе-посочени пунктове.
На основание на гореизложеното работната група счита, че предложеният разход за
биологичен препарат за третиране на пяна „Биофорс“ не следва да бъде признат, т.к.
дружеството не е обосновало технико-икономическия ефект от неговата употреба.
разходите за електроенергия за технологични нужди в размер на 2 567 хил.лв. не се
приемат, като се предлага да бъдат в размер на 2 153 хил.лв. при отчитане на следните
фактори:
- отчет и прогноза на потребление на електрическа енергия за ПСОВ Пловдив и ПСОВ
Сопот по нива на напрежение;
- за ПСОВ Хисаря, ПСОВ Стамболийски, ПСОВ Кричим и ПСОВ Раковски (приети за
експлоатация през втората половина на 2015 г.) – данни за реално консумирана
електрическа енергия;
- приложен коефициент за енергийна ефективност въз основа на усреднен специфичен
разход кВтч/м3 фактурирана вода за периода 2012-2014 г.;
- преминаването на нови обекти от регулирания пазар на свободния пазар на
електрическа енергия ниско напрежение от 01.03.2015 г.;
- действащи цени на мрежови услуги и надбавки, утвърдени с Решение № Ц35/01.11.2015 г. на Комисията;
- действаща цена на електрическа енергия ниско напрежение на свободния пазар,
съгласно Договор от 11.02.2016 г. за доставка на активна ЕЕ и координатор на
балансираща група за нуждите на "ВиК"ЕООД, гр. Пловдив, сключен с "ЧЕЗ Трейд
България" ЕАД;
- действаща цена на електрическа енергия средно напрежение на свободния пазар,
съгласно Договор от 10.10.2014 г. за доставка на активна ЕЕ и координатор на
балансираща група за нуждите на "ВиК"ЕООД, гр. Пловдив, сключен с "ЧЕЗ Трейд
България" ЕАД;
разходи за такса регулиране в размер на 33 хил.лв. не се приемат, като се предлага
да бъдат в размер на 38 хил.лв. в съответствие с дължимата такса регулиране към
01.01.2016 г.;
разходи за ползване на води обекти в размер на 5 хил.лв. се приемат;
разходи за заустване в размер на 86 хил.лв. се приемат;
други разходи за оползотворяване на утайките в размер на 543 хил.лв. се приемат;
други разходи за третиране на утайките в размер на 907 хил.лв. не се приемат,
като се предлага да бъдат в размер на 637 хил.лв., при отчитане на следните фактори:
Съгласно решение на Общото събрание на РС Шишманци (Протокол от 19.12.2014
г.) цената, определена за биоразградими производствени отпадъци от юридически лица и
ЕТ, включително утайки от ПСОВ – гр.Пловдив, отговарящи на изискванията на наредбите
по чл.43, ал.5 от ЗУО и пригодни за третиране в инсталацията за биологично разграждане е
в размер на 49,00 лв. за тон приет отпадък, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от
ЗУО.
Същевременно дружеството е провело обществена поръчка, с предмет: „Третиране
(включително транспортиране) чрез биологично разграждане по закрит способ, на
отпадъци с код 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места,
получени от пречистване на отпадъчни води и предварително обезводнени от ПСОВ Пловдив” в „Депо за неопасни отпадъци и инсталация за биологично разграждане по закрит
способ“ в с. Шишманци, дружеството сключва договор № Ю-01-125/21.11.2014 г., като е
избрало единствения участник в процедурата - „КМД” ЕООД Пловдив, при единична цена
от 69,75 лв./тон. При разглеждането на допълнения бизнес план за периода 2014-2015 г. от
страна на Комисията бе изискано да се представи техническа и икономическа обосновка за
необходимостта от провеждане на подобна процедура от една страна, и на приетата цена от
друга, но такава не бе предоставена.
На основание гореизложеното, и в съответствие с констатациите в решения №БП4/04.06.2014 г. и БП-1/09.01.2015 г., работната група предлага разходът за утайките от
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ПСОВ – гр. Пловдив, които ще се оползотворяват в „Депо за неопасни отпадъци и
инсталация за биологично разграждане по закрит способ“ в с. Шишманци да изчисли при
единична цена 49 лв./тон, както следва: 13 000 тона х 49 лв./т = 637 хил.лв.
3.6.3. Разходи за амортизации
3.6.3.1. За услугата доставяне на вода от ВС “Помпена“, в т.ч.:
разходи за амортизации в размер на 2 632 хил.лв. не се приемат, като се предлага
да бъдат в размер на 2 593 хил.лв. определени в съответствие с амортизационния план за
регулаторни цели от ЕССО за 2014 г.;
разходи за амортизации от инвестиции в размер на 136 хил. лв. не се приемат, като
се предлага да бъдат в размер на 301 хил.лв. определени като среден размер за оставащите
две години (2015 г. и 2016 г.) от регулаторния период в съответствие с инвестиционната
програма за 2015 г. от одобрения с решение № БП-1/09.01.2015 г. допълнен бизнес план за
периода 2014 г. – 2015 г. и с инвестиционната програма за 2016 г. одобрения с Решение №
БП-12/21.01.2016 г. допълнен бизнес план за 2016 г.
3.6.3.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води, в т.ч.:
разходи за амортизации в размер на 580 хил.лв. се приемат;
разходи за амортизации от инвестиции в размер на 14 хил. лв. не се приемат, като
се предлага да бъдат в размер на 26 хил.лв. определени като среден размер за оставащите
две години (2015 г. и 2016 г.) от регулаторния период в съответствие с инвестиционната
програма за 2015 г. от одобрения с решение № БП-1/09.01.2015 г. допълнен бизнес план за
периода 2014 г. – 2015 г. и с инвестиционната програма за 2016 г. одобрения с Решение №
БП-12/21.01.2016 г. допълнен бизнес план за 2016 г.
3.6.3.3. За услугата пречистване на отпадъчните води, в т.ч.:
разходи за амортизации в размер на 766 хил.лв. се приемат;
разходи за амортизации от инвестиции в размер на 29 хил. лв. не се приемат, като
се предлага да бъдат в размер на 70 хил.лв. определени като среден размер за оставащите
две години (2015 г. и 2016 г.) от регулаторния период в съответствие с инвестиционната
програма за 2015 г. от одобрения с решение № БП-1/09.01.2015 г. допълнен бизнес план за
периода 2014 г. – 2015 г. и с инвестиционната програма за 2016 г. одобрения с Решение №
БП-12/21.01.2016 г. допълнен бизнес план за 2016 г.
3.7. Количествата 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 „ВиК“ ЕООД – гр. Пловдив, утвърдени с решение № Ц-7/23.02.2015 г.
на комисията, са образувани с усреднени количества за доставяне на вода на потребителтие
и отвеждане на отпадъчни води за периода на бизнес плана (2009 – 2013 г.) и отчетни за
2011 г. количества за пречистване на отпадъчни води, работната група предлага 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 да бъдат коригирани на базата на средногодишни количества, изчислени въз
основа на отчетни данни от началото на регулаторния период 2009 - 2014 г., както следва:
Доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“
Количества вода за доставяне на потребителите
- 30 766 хил. м3
Отвеждане на отпадъчните води
Количествата на отведените отпадъчни води
- 24 131 хил. м3
Във връзка с въвеждането в експлоатация и предаването на „ВиК“ ЕООД – гр.
Пловдив през 2015 г. на 4 нови ПСОВ в гр. Хисаря, гр. Стамболийски, гр. Раковски, гр.
Кричим работната група предлага количествата пречистени отпадъчни води да се определят
в съответствие с количества за 2015 г. в одобрения с Решение № БП-19/04.02.2016 г. на
КЕВР допълнен бизнес план, както следва:
Пречистване на отпадъчните води
Количествата на пречистените отпадъчни води
- 19 150 хил. м3
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Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. - 14 800 хил. м3
Промишлени и други стопански потребители
- 4 350 хил. м3
степен на замърсяване 1
570 хил. м3
степен на замърсяване 2
- 3 003 хил. м3
степен на замърсяване 3
777 хил. м3
3.8. Необходими годишни приходи
за услугата доставяне на вода от ВС „Помпена“
- 34 501 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 2 414 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
- 7 409 хил. лв.
3.9. Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги
Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е 3,30 лв./куб.м, изчислена съгласно
§ 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област
Пловдив за 2014 г. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване
и канализация” ЕООД, гр. Пловдив 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 и канализация”
ЕООД, гр. Пловдив са, както следва:
Признати годишни разходи:
за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“
- 31 994 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 2 069 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
- 7 219 хил. лв.
Регулаторна база на активите:
за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“ - 46 746 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 6 446 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
- 3 539 хил. лв.
Необходим оборотен капитал:
за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“ - 4 769 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 240 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
- 1 046 хил. лв.
Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл
59 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 5,36%,
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане
5,11% при данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал
4,34%, равна на утвърдената с Решение № Ц-7/23.02.2015 г. на КЕВР.
Необходими годишни приходи:
за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“ - 34 501 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 2 414 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
- 7 409 хил. лв.
Количествата вода:
Доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“
Количества вода за доставяне на потребителите
- 30 766 хил. м3
Отвеждане на отпадъчните води
Количествата на отведените отпадъчни води
- 24 131 хил. м3
Пречистване на отпадъчните води
Количествата на пречистените отпадъчни води
- 19 150 хил. м3
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. - 14 800 хил. м3
Промишлени и други стопански потребители
- 4 350 хил. м3
степен на замърсяване 1
- 570 хил. м3
степен на замърсяване 2
- 3 003 хил. м3
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степен на замърсяване 3
- 777 хил. м3
Цени на ВиК услуги на “ВиК” ЕООД, гр. Пловдив:
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“
- 1,12 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 - 0,26 лв./куб.м
- за промишлени и др. стопански потребители:
степен на замърсяване 1
- 0,51 лв./куб.м
степен на замърсяване 2
- 0,77 лв./куб.м
степен на замърсяване 3
- 1,28 лв./куб.м
(Цените са без включен ДДС)
Изказвания по т.3:
Докладва А. Гюрова. Действащите цени на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив са в сила от 01.03.2015 г. и са образувани по метода „горна граница на цени“. С
внесеното заявление дружеството предлага увеличение на комплексната цена за битови
потребители с почти 12%. Дружеството експлоатира две водоснабдителни системи: ВС
„Помпена“ и ВС „Гравитачна“. В и К операторът е поискал изменение единствено на
услугата за доставяне на вода от ВС „Помпена“. Увеличението на комплексната цена за
битови потребители е с 2,8% или с 4 ст.
И. Касчиев добави, че корекцията на работната група относно третирането на
утайките е в съответствие с предишни решения на Комисията за одобряване на бизнес
плана на дружеството и извънредната регулаторна проверка, проведена през 2014 г.
Д. Кочков обърна внимание, че в доклада е записано, че разходите за въоръжена и
противопожарна охрана са увеличени с над 30%. Посочени ли са някакви мотиви за това
голямо увеличение?
А. Гюрова отговори, че дружеството е представило сключени нови договори за
противопожарна и въоръжена охрана, които са от 2014 г. и са с нови цени. Оттам идва
разликата в сумите. Предложените от дружеството разходи са равни на отчетените за 2014
г., а цените, които са предложени от работната група, са равни на утвърдените за предния
ценови периоди. Работната група предлага посочените от дружеството разходи за охрана да
не бъдат признати.
И. Иванов прочете предложението за решение.
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
Р Е Ш И:
1. Приема доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-17-24/08.12.2015 г. за
утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Пловдив;
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1. на 16.05.2016 г. от
13:30 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Пловдив, 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” ЕООД - гр. Пловдив;
5. Насрочва обществено обсъждане за разглеждане на проекта на решение по т.4 на
16.05.2016 г. от 14:00 ч., на което да бъдат поканени представители на заинтересованите
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лица.
6. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане
да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР.
7. 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 Светла Тодорова, Ремзи Осман, Валентин Петков и Димитър Кочков.
Решението е взето с пет 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 разгледа доклад с вх. № В-Дк-87/04.05.2016 и проект на решение
относно внесено заявление с вх. № В-17-48-2/06.01.2016 г. за утвърждаване на цени на
водоснабдителните и канализационните услуги на ”Водоснабдяване и Канализация Свищов” ЕАД, гр. Свищов.
„Водоснабдяване и Канализация - Свищов” ЕАД, гр. Свищов е внесло в Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) с вх. № В-17-48-2/06.01.2016 г.
заявление за изменение на действащите цени за услугите доставяне на вода на
потребителите и отвеждане на отпадъчните води, и утвърждаване на нови цени за услугата
пречистване на отпадъчните води в резултат на въведена в експлоатация нова
пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и довеждащ колектор - гр. Свищов.
Към настоящия момент „ВиК – Свищов“ ЕАД, гр. Свищов не предоставя услугата
пречистване на отпадъчните води и няма утвърдени цени за тази услуга. В услугата
пречистване на отпадъчните води са въведени в експлоатация две нови канални помпени
станции (КПС) с предназначение да прехвърлят отпадъчните води от ниските части на
града до новоизградената ПСОВ.
На 12.07.2012 г. между Министерство на околната среда и водите и Община Свищов е
сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на
проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащ колектор - гр. Свищов“.
Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007 г. - 2013 г.”,
съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейската общност.
Сформираната работна група разгледа и анализира постъпилото заявление за
утвърждаване/изменение на цените на водоснабдителните и канализационни услуги и
констатира несъответствие с глава четвърта от 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).
От ВиК оператора е изискана допълнителна информация относно: сключен договор за
доставка на нетна активна електрическа енергия на свободен пазар; реално потребление на
КПС и ПСОВ в кВтч, от въвеждането им в експлоатация до момента; реално вложени
количества реагенти от въвеждането на ПСОВ в експлоатация до момента; резултатите от
провеждания мониторинг върху качеството на входящите и изходящите потоци от ПСОВ за
основните наблюдавани показатели – БПК5, ХПК, НВ, общ азот и общ фосфор, за периода
от въвеждането в експлоатация на ПСОВ до момента; проектната документация на ПСОВ,
гр. Свищов.
С писма вх. В-17-48-2/18.01.2016 г. и вх. В-17-48-2/05.04.2016 г. е представена в
комисията исканата информация
за утвърждаване/изменение на цени на
водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „ВиК - Свищов” ЕАД, гр.
Свищов.
Действащите цени и ценообразуващи елементи на водоснабдителните и
канализационните услуги на „ВиК - Свищов” ЕАД, гр. Свищов за трети ценови период от
регулаторния период утвърдени с решение № Ц-19/08.10.2014 г. на ДКЕВР, в сила от
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01.11.2014 г. са образувани по метода „горна граница на цени”, както следва:
Доставяне на вода на потребителите –
1,36 лв./куб.м
Отвеждане на отпадъчни води –
0,07 лв./куб.м
(Цените са без включен ДДС)
С внесеното заявление с вх. № В-17-48-2/06.01.2016 г. „ВиК - Свищов” ЕАД,
гр. Свищов предлага за утвърждаване следните цени на ВиК услуги:
Доставяне на питейна вода на потребителите –
1,47 лв./куб.м
Отвеждане на отпадъчни и дъждовни води –
0,14 лв./куб.м
Пречистване на отпадъчните води
0,50 лв./куб.м
(Цените са без включен ДДС)
От прегледа на внесеното заявление и допълнителната информация беше установено
следното:
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
вестник „Дунавско дело“ от 04.12. – 10.12.1015 г. и на сайта на „ВиК – Свищов“ от 26.11.
2015 г.
1. Предложени от ВиК оператора разходи и ценообразуващи елементи във внесеното
заявление за цени
Предложените за утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните
услуги са образувани съгласно Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и
канализационните услуги 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.
Предложените за утвърждаване цени на ВиК услугите за новия ценови период от
регулаторния период са изчислени на базата прогнозни разходи за 2016 г. заложени в
предложения за одобрение бизнес план за удължения регулаторен период до 31.12.2016 г., а
не на основата на ценовия изчислителен модел за утвърдените цени на водоснабдителните и
канализационните услуги за предходния ценови период от регулаторния период с Решение
№ Ц-19/08.10.2014 г. на ДКЕВР, както е изискването на глава четвърта от Указанията.
В представената обосновка ”ВиК - Свищов” ЕАД, гр. Свищов е посочило, че през
2016 г. дружеството ще стопанисва две нови КПС и новоизградена ПСОВ. ВиК операторът
е прогнозирал експлоатационните разходи за новите съоръжения съобразно техническите
проекти и добрите практики в сектора. Експлоатационните параметри на новите
съоръжения представени в проектната документация са сравнени с данни на аналогични
съоръжения. За срока на експлоатация са анализирани отчетните данни, като е отчетена
спецификата на работния режим на КПС и ПСОВ и са направени обективни прогнози за
динамиката на експлоатационните им разходи през 2016 г.
Ценообразуващите елементи и разходите във внесеното заявление за цени на ВиК
услуги от „ВиК - Свищов” ЕАД, гр. Свищов са, както следва:
1.1. Дълготрайни активи
Призната стойност на дълготрайните активи е образувана на база отчетните
стойности на дълготрайните активи към 31.12.2015 г. и съответстват на стойностите в
амортизационния план към актуализирания и удължен бизнес план за периода 2014 – 2016
г., както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите –7 325 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води – 299 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води – няма стойност.
ВиК операторът в текстовата обосновка е посочил, че: „Разпределението на
активите, относими към повече от една регулирана дейност се разпределят с коефициенти
за разпределение, които се прилагат и към общите за регулирани дейности разходи. За
прогнозния период са приложени коефициенти различни от определените и прилагани в
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ЕССО за 2015 г., тъй като през 2016 г. ще извършва още една нова регулирана ВиК дейност,
което ще промени общата структура на разходите и активите заети и относимостта им към
всяка от регулираните дейности.“
Предложената призната стойност на активите не е определена в съответствие с
изискванията на глава четвърта от Указанията.
1.2. Среден размер на инвестициите
Средният размер на инвестициите от собствени средства, включени в регулаторната
база на активите (РБА), е определен от инвестиционната програма само за 2016 г., а именно:
за услугата доставяне на вода на потребителите – 254 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води – 11 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води – хиляда лева.
Включеният средногодишен размер на инвестиции в РБА не съответства на
изискванията на т. 52 за образуване на средногодишен размер инвестиции от последните
две години до края на регулаторния период (2015 г. и 2016 г.) от Указанията.
1.3. Необходим оборотен капитал
Необходимият оборотен капитал е определен на база нетен цикъл на оборотния
капитал от 84 дни и 4 бр. цикли в годината, както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите – 478 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води – 32 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води – 124 хил. лв.
Предложеният оборотен капитал не е образуван с параметрите от утвърдените цени
с решение № Ц-19/08.10.2014 г. на ДКЕВР съгласно изискванията на глава четвърта от
Указанията.
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., както
следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите - 4 320 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води – 131 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води - 133 хил. лв.
Образуваните стойности на РБА за регулираните услуги не съответстват на
изискванията на глава четвърта от Указанията по отношение на признатата стойност на
нетекущите активи и средния размер на инвестициите.
1.5. Норма на възвръщаемост на капитала
Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане, е равна на
утвърдената с решение № Ц-19/08.10.2014 г. на Комисията, а именно 4,72%, определена при
норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 4,25% с данъчна
ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 0,00%.
1.6. Количества вода
Предложените от ВиК оператора количества за доставяне на вода, отвеждане и
пречистване на отпадъчни води са определени на база прогнозни количества за 2016 г.,
съобразно одобрения бизнес план с решение № БП-37/08.03.2016 г. на КЕВР.
В тази връзка, предложеното изменение на прогнозните количествата спрямо
утвърдените, е както следва:
Количества за услугата доставяне на вода на потребителите
- Количества вода на входа на ВС – от 3 564 хил. м3 на 4 842 хил. м3
- Количества вода за доставяне на потребителите – от 1 950 хил. м3 на 1 682 хил. м3
- Загуби на вода – от 45,30% на 65,26%
Количества за отвеждане на отпадъчните води
- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. от 1 250 хил. м3 са
намалени на 1 072 хил. м3
Количества за пречистване на отпадъчните води
- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. са 1 072 хил. м3,
39

приравнени към прогнозните количества отведени отпадъчни води за 2016 г.
Предложените количества вода на вход водоснабдителна система са увеличени с 1 278
хил. м3 или 35,86% спрямо количествата утвърдените в цените (3 564 хил. м3) с Решение №
№ Ц-19/08.10.2014 г. на ДКЕВР. Общите загуби са увеличени от 45,30% в утвърдените цени
на 65,26%, съгласно одобрения бизнес план за развитие на дейността на „ВиК - Свищов”
ЕАД - гр. Свищов за 2016 г. с решение № БП-37/08.03.2016 г. на КЕВР.
1.7. Коефициенти за степен на замърсеност на отведените и пречистени отпадъчни
води
ВиК операторът не предлага коефициенти за степен на замърсеност за услугата
пречистване на отпадъчните води, като всички стопански потребители са приравнени към
битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители и не са групирани
по степени на замърсеност.
1.8. Годишни разходи
Предложените от ВиК оператора разходи са изчислени на база прогнозни разходи за
2016 г. заложени в предложения за одобрение бизнес план за удължения регулаторен
период до 31.12.2016 г., като в текстовата обосновка към заявлението за цени е посочено, че
условно-постоянните разходи са определени на база отчетните разходи за 2014 г.,
индексирани с прогнозния коефициент на хармонизирани индекси на потребителските цени
от 1,12% за периода 2015 г. – 2016 г., съгласно указанията за изготвяне на бизнес плана. В
текстовата обосновка към заявлението за цени, ВиК операторът е описал, че нарастването
на разходите за материали се дължи на нарастване разходите за електрическа енергия в
услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води във връзка с приемането за
експлоатация на новите КПС и ПСОВ. Посочено е, че прогнозния размер на разходите за
възнаграждение и осигуровки за услугата доставяне на вода на потребителите е намален
във връзка с прехвърляне на един брой персонал в услугата отвеждане на отпадъчните води
за обслужване на новите КПС. Увеличението на разходите за възнаграждение и осигуровки
за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води се дължи и на преразпределени
разходи на непряко заетия персонал и нарастване на брутното възнаграждение за периода
2013 -2016 г. Разходите за амортизации са на база прогнозни разходи за 2016 г. заложени в
предложения за одобрение бизнес план и начислени амортизации от инвестиции. ВиК
операторът посочва, че разходите за текущ и авариен ремонт са в съответствие с
ремонтната програма за 2016 г.
Променливите разходи са изчислени в съответствие с прогнозните нива на
съответните показатели в бизнес плана на ”Водоснабдяване и Канализация - Свищов” ЕАД,
гр. Свищов. Разходите за специализирани и административни дейности са разпределени
между трите регулирани ВиК услуги и нерегулираната дейност с коефициенти изчислени на
база преките разходи за съответната дейност за прогнозната 2016 г.
1.8.1. За услугата доставяне на вода на потребителите
Предложените общи разходи за услугата в размер на 2 264 хил. лв. са със 186 хил.
лв. по-ниски спрямо утвърдените с решение № Ц-19/08.10.2014 г. на Комисията (2 450 хил.
лв.)
Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е, както
следва:
Разходите за материали от утвърдени 894 хил. лв. са увеличени на 896 хил. лв.,
предимно от увеличение на разходите за електроенергия в т.ч.:
разходите за материали (за обеззаразяване и ЛТК) от 17 хил. лв. са намалени на 10
хил. лв.;
разходите за електроенергия за технологични нужди от 738 хил. лв. са увеличени на
778 хил. лв. Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични
нужди са определени, като „специфичния количествен разход за 2014 г. е приложен към
прогнозните количества на вход на ВС (количества за 2016 г.- 4 842 хил. куб. м.)“;
разходите за горива и смазочни материали от 54 хил. лв., са увеличени на 65 хил.лв.;
разходите за работно облекло от 8 хил. лв. са намалени на 6 хил. лв.;
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канцеларски материали от 5 хил. лв. са намалени на 2 хил. лв.;
други разходи от 70 хил. лв. са намалени на 33 хил. лв.;
Разходите за външни услуги от утвърдени 259 хил. лв. са намалени на 202 хил.лв., в
т.ч.:
разходите за застраховки от 10 хил. лв. са намалени на 5 хил. лв.;
разходите за данъци и такси от 116 хил. лв. са намалени на 107 хил. лв., в т. ч.:
разходите за местни данъци и такси от 5 хил. са намалени на 2 хил. лв.;
разходите за такса водовземане от 100 хил. лв. са намалени на 97 хил. лв. и са
определени в съответствие с 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 на база прогнозни количества вода на вход за 2016 г. – 4 842
хил. куб. м.
разходите за такса регулиране от 11 хил. лв. са намалени на 8 хил. лв., в резултат на
преразпределени разходи между регулираните услуги.
разходите за съобщителни услуги от 18 хил. лв. са намалени на 13 хил. лв., в резултат
на преразпределени разходи между регулираните услуги.
разходите за транспортни услуги от утвърдени 8 хил. лв., такива разходи не са
прогнозирани.
разходите за вода, осветление и отопление от 3 хил. лв. са намалени на 2 хил. лв., в
резултат на преразпределени разходи между регулираните услуги.
разходите за публикации от утвърдени 2 хил. лв., такива разходи не са прогнозирани.
разходите за консултантски услуги от 10 хил. лв. са увеличени на 11 хил. лв., в т. ч.
- юридически – от 6 хил. лв. са намалени на 2 хил. лв., в резултат на преразпределен
разходи между регулираните услуги.
- финансово-счетоводни и одиторски - 4 хил. лв. остават без промяна.
- технически 2 хил. лв. нов разход. Липсва обосновка от ВиК оператора за
прогнозирания разход.
- други – 4 хил. лв., нов разход. Липсва обосновка от ВиК оператора за прогнозирания
разход.
разходите за въоръжена и противопожарна охрана хиляда лева нов разход. Липсва
обосновка от ВиК оператора за така прогнозирания разход.
суми по договор за инкасиране от 51 хил. лв. са намалени на 30 хил. лв., в резултат на
преразпределени разходи между регулираните услуги.
други разходи от 40 хил. лв. са намалени на 30 хил. лв.
Разходите за амортизации от утвърдени 204 хил. лв. са увеличени на 215 хил. лв., в
т.ч. 208 хил. лв. разходи за амортизации и 7 хил. лв. разходи за амортизации от инвестиции
за 2016 г.
Разходите за възнаграждения от утвърдени 692 хил. лв. са намалени на 561 хил. лв.,
в резултат на преразпределени разходи между регулираните услуги;
Разходите за осигуровки от утвърдени 227 хил. лв. са намалени на 175 хил. лв., в
резултат на преразпределени разходи между регулираните услуги;
Други разходи от утвърдени 44 хил. лв. са намалени на 7 хил. лв., в. т. ч.:
разходи за служебни карти и пътувания от утвърдени 4 хил. лв. са намалени на
хиляда лева;
разходи за командировки от утвърдени 5 хил. лв. са намалени на 3 хил. лв.;
разходи за квалификация и стипендии са равни на утвърдените хиляда лева.
разходи за изпитания на съоръжения са равни на утвърдените 2 хил. лв.
Други разходи от утвърдени 31 хил. лв. са намалени на хиляда лева.
Разходите за текущ и авариен ремонт от утвърдени 131 хил. лв. са увеличени на 207
хил. лв. и са предназначени за планови ремонти на съоръжения и водопроводна мрежа и за
отстраняване на аварии, причинени от непредвидими събития (умишлени действия на трети
лица, природни бедствия, скрити дефекти).
1.8.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води
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Предложените общи разходи в размер на 146 хил. лв. са с 69 хил. лв. повече от
утвърдените в цената на услугата (77 хил. лв.) с Решение № Ц-19/08.10.2014 г. на ДКЕВР.
Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените, е както
следва:
Разходите за материали от утвърдени 7 хил. лв. са увеличени на 56 хил. лв., в т. ч.:
разходите за материали за обеззаразяване от 2 хил. лв. не са предвидени разходи;
Предложения от ВиК оператора нов разход за електроенергия за технологични нужди
в размер на 46 хил. лв. е определен, като „специфичния количествен разход на
енергомеханичното оборудване в КПС и прогнозните количества отведени води, които ще
преминават през КПС“;
разходите за горива и смазочни материали от 2 хил. лв., са увеличени на 6 хил.лв., в
резултат на преразпределени разходи между регулираните услуги;
разходите за работно облекло в размер на хиляда лева е нов разход, в резултат на
преразпределени общи специализирани и административни разходи между регулираните
услуги;
други разходи са равни на утвърдените 3 хил. лв.
Разходите за външни услуги от утвърдени 14 хил. лв. са намалени на 13 хил. лв., в
т.ч.:
разходите за застраховки от хиляда лева са намалени на 0,181 хил. лв., следствие на
преразпределени общи специализирани и административни разходи;
разходите за данъци и такси са равни на утвърдените 6 хил. лв., в т. ч.:
разходите за такса регулиране от 0,220 хил. лв. са увеличени на 0,574 хил.лв., в
резултат на преразпределени разходи между регулираните услуги;
разходите за такса заустване от 6,250 хил. лв. са намалени на 5,360 хил. лв., като са
изчислени съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за
замърсяване, приета с Постановление № 177/24.06.2011 г. на МС (обн. в ДВ, бр.
50/01.07.2011.г.);
разходите за съобщителни услуги от 0,380 хил. лв. са увеличени на 0,492 хил. лв.;
разходите за транспортни услуги от утвърдени 0,169 хил. лв., разходи не са
прогнозирани;
разходите за вода, осветление и отопление от 0,064 хил. лв. са увеличени на 0,098
хил. лв., в резултат на преразпределен разходи между регулираните услуги;
разходите за публикации от 0,043 хил. лв. разходи не са прогнозирани;
разходите за консултантски услуги от 0,211 хил. лв. са увеличени на 0,565 хил. лв., в
т. ч.:
- юридически – от 0,127 хил. лв. са намалени на 0,098 хил. лв.;
- финансово-счетоводни и одиторски - от 0,084 хил. лв. са увеличени на 0,246 хил. лв.;
- технически разходи - в размер на 0,110 хил. лв. нов разход, необоснован от ВиК
оператора;
- други разходи в размер на 0,110 хил. лв. нов разход, необоснован от ВиК оператора;
суми по договор за инкасиране от 1,057 хил. лв. са увеличени на 2,094 хил. лв., в
резултат на преразпределени разходи между регулираните услуги;
съдебни разходи - нови разходи в размер на 0,331 хил. лв.;
други разходи от 4,165 хил. лв. са намалени на 3,102 хил. лв.
Разходите за амортизации от утвърдени 10,230 хил. лв. са намалени на 7,220 хил.
лв.;
Разходите за възнаграждения от утвърдени 17,068 хил. лв. са увеличени на 39,489
хил. лв. Прогнозираните разходи за възнаграждения са мотивирани от ВиК с прехвърляне
на един работник от услугата доставяне на вода на потребителите, който ще поддържа и
управлява двете нови канализационни помпени станции и с увеличението на МРЗ.
Разходите за осигуровки от утвърдени 9,036 хил. лв. са увеличени на 12,939 хил. лв.
в съответствие с увеличените разходи за възнаграждения;
Други разходи от утвърдени 2,230 хил. лв. са намалени на 0,148 хил. лв., в т. ч.:
42

разходи за служебни карти и пътувания от утвърдени 0,084 хил. лв. разходи не са
прогнозирани;
разходи за командировки от утвърдени 1,041 хил. лв. са намалени на 0,098 хил. лв.;
разходи за квалификация и стипендии от утвърдени 0,021 лв. разходи не са
прогнозирани;
разходи за изпитания на съоръжения от утвърдени 0,043 хил. лв. са увеличени на
0,049 хил. лв.;
Други разходи от утвърдени 1,041 хил. лв. разходи не са прогнозирани;
Разходите за текущ и авариен ремонт от утвърдени 17,700 хил. лв. са увеличени на
17,878 хил. лв., предназначени за планови ремонти на съоръженията и канализационната
мрежа.
1.8.3. За услугата пречистване на отпадъчните води
Прогнозните разходи за услугата пречистване на отпадъчните води са определени на
базата на данни за проектните разходи за ПСОВ от проектната документация, представена
от изпълнителя на проекта и съобразно прогнозираните количества за пречистване на
отпадъчните води, както и от преразпределени разходи от други регулирани услуги.
Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 533 хил. лв. и са
както следва:
Разходите за материали са в размер на 337 хил. лв., в т.ч.:
разходите за коагуланти - 76 хил. лв.;
разходите за ЛТК (лабораторно – технологични комплекси) - 15 хил. лв., са
определени на годишен брой анализи;
разходите за електроенергия за технологични нужди – 235 хил. лв. изчислени на база
прогнозно годишно количество консумирана електроенергия, съобразно параметрите на
съоръженията заложени в проекта и действащи цени на електрическата енергия към
30.10.2015 г. за периода от 01.01 до 30.06.2016 г., а за периода от 01.07 до 31.12.2016 г.
върху действащата тарифа е приложен коефициент, отразяващ прогнозната инфлация за
2015 г. (1.1%);
разходи за горива и смазочни материали – 2 хил. лв.;
разходите за работно облекло - 2 хил. лв.;
канцеларски материали – 0,235 хил. лв.;
други разходи – 6,943 хил. лв.
От преразпределение на разходите за материали за административни и
специализирани дейности към услугата пречистване на отпадъчните води се отнасят общо 5
хил. лв., от които 3 хил. лв. за електрическа енергия за административни нужди.
Разходите за външни услуги са в размер на 56,176 хил. лв., в т.ч.:
разходите за застраховки – 3,118 хил. лв.;
разходите за данъци и такси 3,906 хил. лв., в т. ч.:
-разходи за местни данъци и такси – 2,235 хил. лв.;
-разходите за такса регулиране – 1,671 хил. лв.;
разходите за съобщителни услуги – 2,177 хил. лв.;
разходите за транспортни услуги – 21 хил. лв.;
разходите за вода, осветление и отопление – 2,235 хил. лв.;
разходите за консултантски услуги – 2,466 хил. лв., в т. ч.:
- юридически – 0,235 хил. лв.;
- финансово-счетоводни и одиторски – 0,588 хил. лв.;
- технически разходи – 0,321 хил. лв.;
- други – 1,321 хил. лв.;
разходи за въоръжена и противопожарна охрана – хиляда лева;
суми по договор за инкасиране – 6,100 хил. лв.;
съдебни разходи – 0,963 хил. лв.;
други разходи – 13,211 хил. лв.
ВиК оператора е посочи, че от общите разходи, 41 хил. лв. са преки разходи за
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дейността, а останалите 15 хил. лв. са преразпределени разходи за специализираната и
административната дейност. Преките разходи за дейността са свързани предимно с разходи
за обработка, транспорт и депониране на утайките от ПСОВ, поради липса на изградени
съоръжения за оползотворяване на утайките. За транспорт и депониране на утайките,
операторът е прогнозирал 21 хил. лв., без да е посочил как е изчислен разхода.
Разходите за амортизации в размер на хиляда лева, са от разходи за амортизации на
инвестициите за 2016 г.;
Разходите за възнаграждения в размер на 84,944 хил. лв. са прогнозирани от
разходите за възнаграждения на 8 човека пряко заетите в дейността и разходите за
възнаграждения на 6 човека преразпределени от административната и специализираната
дейност. Разходите за пряко заетия персонал е определен на база на прогнозното щатно
разписание и минималните възнаграждения за съответните длъжности;
Разходите за осигуровки в размер на 27,886 хил. лв. са прогнозирани в съответствие
с прогнозираните разходи за възнаграждения;
Други разходи – 6,353 хил. лв. в т. ч.:
разходи за охрана на труда - 2 хил. лв.;
разходи за служебни карти и пътувания – хиляда лева;
разходи за командировки – 0,235 хил. лв.;
разходи за квалификация и стипендии – хиляда лева;
разходи за изпитания на съоръжения в размер на 2,118 хил. лв. са предвидени за
дейности, които не се поемат от гаранционното обслужване;
Разходите за текущ и авариен ремонт в размер на 19,412 хил. лв. са предвидени за
експлоатационна поддръжка на съоръженията в ПСОВ, в т. ч. почистване на решетки,
обслужване на електромеханични съоръжения, малогабаритна техника, резервни части и
др. за 18 хил. лв. и останалите разходи са от преразпределение на непреките
експлоатационни разходи.
1.9. Необходими годишни приходи
Необходимите годишни приходи, формирани на база горепосочените
ценообразуващи елементи и предложени в заявлението за цени на ВиК услуги са, както
следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите
2 468 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
153 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
539 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-015/06.11.2008 г., Комисията е одобрила бизнес план на „ВиК Свищов“ ЕАД, гр. Свищов за периода 2009 г.- 2013 г.
2. С Решение № Ц-17/25.05.2011 г., Комисията е приела прилагането на метод на
регулиране чрез стимули „горна граница на цени” за „ВиК - Свищов” ЕАД, гр. Свищов, и е
определила регулаторен период от пет години, считано от 01.01.2009 г.
3. С решения № Ц - 38/26.09.2012 г. и № Ц - 19/08.10.2014 г., Комисията е утвърдила
на оператора цени за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на
отпадъчните води, съответно за втори и трети ценови период от регулаторния период.
4. Правната рамка на метода на регулиране чрез стимули „горна граница на цени” на
цените на ВиК услуги, се съдържа в ЗРВКУ и НРЦВКУ. НРЦВКУ определя правилата за
образуване на цените и тяхното изменение, както и редът за внасянето на заявленията за
утвърждаване и изменение на цените.
5. 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.
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6. 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.
7. С решение № БП – 14/11.08.2014 г., Комисията е одобрила внесения с вх. № В-1748-4/04.03.2014 г. бизнес план за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г.
8. С решение № БП-37/08.03.2016 г., Комисията е одобрила внесения с вх. № В-1748-5/05.11.2015 г. бизнес план за периода 2009-2015 г., удължен до 31.12.2016 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.
10. На 28.12.2015 г. на основание чл. 198п от Закона за водите, във връзка с чл. 198о,
ал. 4 от същия закон и §30 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за водите, както и на основание решение № 30 от 17.12.
2015 г. на Общински съвет Свищов и Разрешително за ползване № СТ-05-1531 от
14.09.2015 г. е сключен договор между Община Свищов и „ВиК – Свищов“ ЕАД, гр.
Свищов за експлоатация, управление и поддръжка на обект „Пречиствателна станция за
отпадъчни води и довеждащ колектор - гр. Свищов“. Така сключеният договор не е внесен
предварително в Комисията, с оглед извършване на предварителен контрол съгласно чл. 21,
ал. 3 от ЗРВКУ за даване на становище за съответствието на концесионни и на други видове
договори за управление на ВиК системите със ЗРВКУ и подзаконовите нормативни актове
по прилагането му.
С писмо с изх.№ В-17-48-2 от 20.04.2016 г. Комисията информира „ВиК-Свищов“
ЕАД, община Свищов и МРРБ, че така сключеният договор не съответства на разпоредбите
на Закона за водите.
С решение №205 от 27.04.2016 г. на Общински съвет – Свищов е отменено решение
№30/17.12.2015 г. на ОС – Свищов и е прекратен договор 94-Д-15/14.01.2016 г. между двете
страни по взаимно съгласие. Със същото решение ОС – Свищов дава съгласие ПСОВ – гр.
Свищов, заедно с подобекти – главен довеждащ колектор, довеждащ водопровод, довеждащ
път, външно кабелно ел.захранване 20 kV, реконструкция на съществуваща канализационна
мрежа на гр. Свищов и съпътстваща инженерна инфраструктура, да се стопанисват,
поддържат и експлоатират по досегашния ред съгласно § 9, ал.11 от Преходни и
заключителни разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закон за водите от
„Водоснабдяване и канализация – Свищов“ ЕАД.
3. Предложение на работната група за разходи и ценообразуващи елементи
След извършения преглед на заявлението за цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване
и канализация - Свищов” EАД, гр. Свищов, работната група предлага разходите и
ценообразуващите елементи да се коригират в съответствие с изискванията на глава
четвърта от Указанията при прилагане на следния подход:
1. Регулаторната база на активите се коригира със стойността на нетекущите активи в
съответствие с годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2014 г. и ЕССО за 2014
г.;
2. Условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) се индексират със
средногодишен инфлационен индекс за 2015 г., намален с коефициент за подобряване на
ефективността Х;
3. Разходите за амортизации се изчисляват с амортизационни норми за регулаторни
цели в съответствие с отчетните данни от ЕССО за 2014 г.;
4. Променливите разходи се определят на база натурални показатели по отчетни
данни за 2014 г.;
5. Средният размер на инвестициите се определя с инвестиционните разходи за 2015
г., съгласно одобрения бизнес план на ВиК оператора с решение № БП-14/11.08.2014 г. на
ДКЕВР и инвестиционните разходи за 2016 г. съгласно одобрения бизнес план с решение №
БП-37/08.03.2016 г. на КЕВР;
6. С оглед на двукратното удължаване на регулаторния период и установената
тенденция за намаляване на потреблението през него, се прилагат корекции на
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количествата вода за ВиК услугите за 2016 г., на базата на отчетни данни от началото на
регулаторния период 2009 - 2014 г., в съответствие с т. 38 и т. 41 от Указанията;
7. Всички останали ценообразуващи елементи, в т.ч. нормата на възвръщаемост на
капитала и необходимият оборотен капитал са равни на утвърдените с решение № Ц 19/08.10.2014 г. на Комисията.
При прилагане на посочения подход, коригираните разходи и ценообразуващи
елементи са, както следва:
3.1. Дълготрайни активи
Предложените стойност на дълготрайните активи не съответстват на отчетните данни
за 2014 г. от ЕССО и не се признават. Признава се отчетната стойност на дълготрайните
активи и съответната натрупана амортизация за регулирани цели към 31.12.2014 г. в
съответствие с ЕССО, както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите
- 7 199 хил. лв.;
за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 289 хил. лв.;
ВиК операторът не притежава собствени дълготрайни активи за предоставяне на
услугата пречистване на отпадъчните води, поради което не е посочена стойност на
дълготрайните активи.
3.2. Среден размер на инвестициите
Предложеният среден размер на инвестициите, образуван с инвестиционни разходи за
2016 г. не се признава. Признава се средногодишния размер инвестиции, образуван със
одобрените инвестиции за оставащите две години от регулаторния период (2015 г. и 2016
г.) одобрени с решение № БП-14/11.08.2014 г. и с решение № БП-37/08.03.2016 г. на
Комисията, в съответствие с изискванията на т. 52 от Указанията, както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите - 271 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
12 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
5 хил. лв.
3.3. Необходим оборотен капитал
Необходимият оборотен капитал е определен, съгласно утвърдените параметри от
решение № Ц - 19/08.10.2014 г. на Комисията, при нетен цикъл 84 дни съгласно т. 12 от
Протокол № 83/29.06.2009 г. на ДКЕВР, и в резултат на извършените корекции, се
признава, както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите - 522 хил.лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 20 хил.лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
- 72 хил.лв.
3.4. Регулаторна база на активите
Регулаторната база на активите е определена на базата на отчетни данни за 2014 г. и
среден размер на инвестициите за 2015 и 2016 г. в съответствие с т. 52.1 от Указанията, и се
коригира, както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите
- 4 460 хил.лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
115 хил.лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
77 хил.лв.
3.5. Норма на възвръщаемост на капитала
Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е 4,72%,
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане
4,25% при данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал
0,00%, съгласно Решение № Ц-19/08.10.2014 г. на Комисията.
3.6. Признати годишни разходи
3.6.1. Условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) за услугите
доставяне на вода на потребителите и за услугата отвеждане на отпадъчните води,
утвърдени с решение № Ц-19/08.10.2014 г. на Комисията, 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
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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 възнаграждения за услугата отвеждане
на отпадъчните води в размер на 39 хил. лв. не се признават, а се предлага да бъдат в размер
на 25 хил.лв., изчислени, като към утвърдените разходи с решение № Ц - 19/08.10.2014 г. на
Комисията, коригирани по предходната точка, са прибавени разходите за един брой
персонал необходим за обслужване на двете нови КПС със средна годишна заплата от 8,114
хил. лв. определена съгласно отчет на дружеството за заетите лица, средствата за работна
заплата и други разходи за труд за 2014 г. на НСИ.
Разходите за осигуровки за услугата отвеждане на отпадъчните води в размер на 13
хил. лв., не се признават, а се предлагат да бъдат в размер на 12 хил.лв. във връзка с
преизчислените разходи за възнаграждения, в т.ч.:
Разходи за социални осигуровки в размер на 8 хил.лв.
Социални разходи в размер на 4 хил.лв.
3.6.1.2. Предложените от ВиК оператора разходи за амортизации за услугата
доставяне на вода на потребителите в размер на 215,487 хил.лв.; за услугата отвеждане на
отпадъчните води в размер на 7,220 хил.лв. и за услугата пречистване на отпадъчните води
в размер на хиляда лева не се признават. Признава се стойността им в съответствие с
амортизационния план за регулаторни цели за 2014 г. от ЕССО и средния размер на
разходите за амортизации от инвестиции за 2015 г. и 2016 г. съгласно одобрения бизнес
план с Решение № БП-14/11.08.2014 г. и с решение № БП-37/08.03.2016 г. на Комисията, а
именно:
за услугата доставяне на вода на потребителите – 216,150 хил.лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води –
6,230 хил.лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води –
0,500 хил.лв.
3.6.2. Променливи разходи
3.6.2.1. За услугата доставяне на вода на потребителите
1. Предложените от ВиК оператора разходи за обеззаразяване в размер на 10 хил.
лв. се признават.
2. Разходи за лабораторно-технологични комплекси в размер на 2 хил. лв., се
признават.
3. Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични
нужди за услугата доставяне на вода на потребителите в размер на 778 хил. лв., не се
признават, а се приемат в размер на 745 хил. лв., определени по следния начин:
- прогнозни количества електроенергия ниско напрежение за 2016 г., съгласно
одобрения бизнес план за 2016 г., и действащите цени на електрическата енергия,
утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на Комисията;
- прогнозни количества ниско и средно напрежение за 2016 г., съгласно одобрения
бизнес план за 2016 г., и действащите цени, съгласно договори за доставка на нетна активна
електрическа енергия, сключени на 04.09.2015 г. и 29.10.2015 г. между „ВиК – Свищов“
ЕАД, гр. Свищов и „Мост Енерджи“ АД;
- цени за мрежови услуги и надбавки, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на
Комисията.
 Предложените от ВиК оператора разходи за такса за водоползване в размер на
96,840 хил. лв. не се признават, а се признават в размер на 97,748 хил. лв., изчислени
съгласно отчетено количество на вход водоснабдителна система за 2014 г. в размер на 4 887
хил. м3 и 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 отговарят на количествата, по които са начислени и заплатени таксите за 2014 г. от
справка на МОСВ.
4. Предложените от ВиК оператора разходи за такса регулиране в размер на 8,165
хил. лв. се признават.
3.6.2.2. За услугата отвеждане на отпадъчни води
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 Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични
нужди за услугата отвеждане на отпадъчни води в размер на 46 хил. лв., не се признават, а
се коригират на 10 хил. лв., като годишния прогнозен разход на електрическа енергия за
КПС 1 и КПС 2 е определен на база реални количества изразходвана електроенергия ниско
напрежение за 2015 г. и действащите цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение
№ Ц-35/01.11.2015 г. на Комисията.
 Предложените от ВиК оператора разходи за такса регулиране в размер на хиляда
лева се признават.
 Предложените от ВиК оператора разходи за такса заустване в размер на 5,335
хил. лв. се признават, 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 отговарят на количествата, по които са начислени
и заплатени таксите за 2014 г. от справка на МОСВ.
3.6.2.3. За услугата пречистване на отпадъчните води
Общите прогнозни разходи за услугата пречистване на отпадъчните води в размер на
533 хил. лв. не се признават, а се предлага да бъдат в размер на 314 хил.лв.
Разходи за материали в размер на 337 хил. лв. не се признават, а се предлага да
бъдат в размер на 184 хил.лв., в т.ч.:
 Предложените от ВиК оператора разходи за коагуланти, включващи и разходи за
флокуланти, в размер на 76 хил. лв. не се признават, а се приемат в размер на 27 хил. лв.,
определени при отчитане на действителното средно натоварване на ПСОВ Свищов за
периода м. ноември 2015 г. – м. февруари 2016 г. в размер на 42,5% от проектното
натоварване на ПСОВ.
 ВиК операторът не е предложил отделно разходи за флокуланти, същите са
включени като част от разходите за коагуланти, този подход не се признава, а се предлага
същите да бъдат в размер на 25 хил. лв., определени при отчитане на действителното
средно натоварване на ПСОВ Свищов за периода м. ноември 2015 г. – м. февруари 2016 г.,
в размер на 42,5% от проектното натоварване на ПСОВ.
 Разходи за лабораторно-технологични комплекси в размер на 15 хил. лв., се
признават.
 Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични
нужди за услугата пречистване на отпадъчни води в размер на 235 хил. лв., не се признават,
а се предлага да са 109 хил. лв., определени по следния начин:
- действителното средно натоварване на ПСОВ Свищов за периода м. ноември 2015
г. – м. февруари 2016 г. в размер на 42,5% от проектното натоварване на ПСОВ;
- прогнозен годишен разход на електрическа енергия за ПСОВ, определен на база
реалното количество изразходена електроенергия средно напрежение за периода м.
ноември 2015 г. – м. февруари 2016 г., и добавени количества относно разхода по проект на
съоръженията за стабилизиране и обезводняване на утайки;
- действащите цени, съгласно договори за доставка на нетна активна електрическа
енергия, сключени на 04.09.2015 г. между „ВиК – Свищов“ ЕАД, гр. Свищов и „Мост
Енерджи“ АД.
- цени за мрежови услуги и надбавки, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на
Комисията.
 Разходи за горива и смазочни материали в размер на 2 хил.лв. се признават, в т.
ч.:
за технологични нужди – 2 хил. лв.;
 Разходи за работно облекло в размер на 2 хил. лв. се признават.
 Разходи за канцеларски материали в размер на 0,235 хил.лв. се признават.
 Други разходи за материали в размер на 7 хил. лв. не се признават, а се предлага
да се приемат в размер на 4 хил. лв., тъй като не са обосновани.
Разходи за външни услуги в размер на 56 хил. лв. не се признават, а се предлага да
бъдат в размер на 24 хил.лв., в т.ч.:
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 Разходи за застраховки в размер на 3 хил.лв. се признават;
 Разходи за данъци и такса в размер на 4 хил.лв. се признават, в т. ч.:
за местни данъци и такси в размер на 2 хил.лв.;
за такса регулиране в размер на 2 хил. лв.;
 Разходи за съобщителни услуги в размер на 2 хил. лв. се признават;
 Разходи за транспортни услуги в размер 21 хил. лв. не се признават и се предлага
да бъдат в размер на 9 хил.лв., определени на база реалното натоварване на ПСОВ за
периода м. ноември 2015 г – м. февруари 2016 г.
 Разходи за вода, осветление и отопление в размер на 2 хил. лв. се признават;
 Разходи за консултантски дейности в размер на 3 хил. лв. се признават;
 Разходи за въоръжена и противопожарна охрана в размер на хиляда лева се
признават;
 Суми по договори за инкасиране в размер на 6 хил. лв. не се признават, тъй като са
включени в другите регулирани услуги;
 Съдебни разходи в размер на хиляда лева не се признават, тъй като са включени в
другите регулирани услуги;
 Други разходи за външни услуги в размер на 13 хил. лв. не се признават, тъй като
не са обосновани.
Разходи за възнаграждения в размер на 85 хил. лв. не се признават, а се предлага да
бъдат в размер на 65 хил.лв., изчислени за 8 броя персонал необходим за обслужване на
ПСОВ гр. Свищов със средна годишна заплата от 8 114 лева определена съгласно отчет на
дружеството за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2014
г. на НСИ.
Разходи за осигуровки в размер на 28 хил. лв., не се признават, а се предлагат да
бъдат в размер на 23 хил.лв. преизчислени на база разходите за възнаграждения, в т.ч.:
 Разходи за социални осигуровки в размер на 13 хил.лв.
 Социални разходи в размер на 10 хил.лв.
Други разходи в размер на 6 хил. лв., не се признават, а се предлага да бъдат в
размер на 4 хил.лв. в т.ч.:
 Разходи за охрана на труда в размер на 2 хил. лв. се признават;
 Разходи за служебни карти и пътувания в размер на хиляда лева се признават;
 Разходи за командировки в размер на хиляда лева се признават;
 Разходи за квалификация и стипендии в размер на 2 хил. лв. не се признават;
Разходи за текущ и авариен ремонт в размер на 19 хил. лв., не се признават, а се
предлага да бъдат в размер на 10 хил. лв.
3.7. Количествата вода
Предложените фактурирани прогнозни количества, определени на база прогнозни
количества за 2016 г. за услугата доставяне на вода в размер на 1 682 хил. м3; за услугата
отвеждане на отпадъчните води в размер на 1 072 хил. м3 и за услугата пречистване на
отпадъчни води в размер на 1 072 хил. м3, не се признават. Приемат се средногодишни
фактурирани количества, определени на база отчетни данни от началото на регулаторния
период от 2009 г. до 2014 г., вкл. в съответствие с правилата по т. 38 и т. 41 от Указанията,
както следва:
Количества за услугата доставяне на вода на потребителите – 1 861 хил. м3
Количества за услугата отвеждане на отпадъчните води
– 1 185 хил. м3
Количества за услугата пречистване на отпадъчните води –
Битови приравнени към тях обществени, търговски и др. – 1 185 хил. м3
ВиК операторът не е предложил коефициенти за разпределение на необходимите
приходи по степени на замърсяване за услугата пречистване на отпадъчните води.
3.8. Необходими годишни приходи:
за услугата доставяне на вода на потребителите
2 666 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
97 хил. лв.
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за услугата пречистване на отпадъчните води
315 хил. лв.
3.9. Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги
Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е 3,10 лв./куб.м, определена
съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за
област В. Търново за 2014 г. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от ВиК
оператора са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.
Във връзка с изложеното, ценообразуващите елементи и цени за водоснабдителните и
канализационните услуги на „ВиК - Свищов” ЕАД, гр. Свищов, са както следва:
Признати годишни разходи:
за услугата доставяне на вода на потребителите
2 455 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
91 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
311 хил. лв.
Регулаторна база на активите:
за услугата доставяне на вода на потребителите
4 460 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
115 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
77 хил. лв.
Необходим оборотен капитал:
за услугата доставяне на вода на потребителите
522 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
20 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
72 хил. лв.
Норма на възвръщаемост на капитала:
Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е 4,72%, образувана с
норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 4,25% и данъчна
ставка 10%.
Необходими годишни приходи:
за услугата доставяне на вода на потребителите
2 666 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
97 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
315 хил. лв.
Количествата вода:
Доставяне на вода на потребителите
1 861 хил. м3;
Отвеждане на отпадъчните води
1 185 хил. м3;
Пречистване на отпадъчните води в т. ч.
1 185 хил. м3.
за битови и приравнени към тях общ., търг. и др.
Цени за ВиК услуги на ”Водоснабдяване и Канализация - Свищов” ЕАД, гр. Свищов:
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите
1,43 лв./куб.м
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води
0,08 лв./куб.м
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води
0,27 лв./куб.м
(Цените са без включен ДДС)
Изказвания по т.4:
Докладва Р. Костова. Действащите цени на „Водоснабдяване и Канализация Свищов” ЕАД, гр. Свищов са в сила от 01.11.2014 г. Заявлението на дружеството е за
изменение на цените за услугата доставяне и отвеждане вода на потребителите и
утвърждаване на нови за цени за услугата пречистване на отпадъчни води във връзка с
експлоатация на нова пречиствателна станция. До този момент В и К операторът не е
предоставял услугата пречистване на отпадъчни води и няма утвърдени цени за нея. Р.
Костова подробно представи ценообразуващите елементи и направените от работната група
промени в тях. Количествата при които са образувани цените са за периода 2009 г. – 2014 г.
Количествата за пречистване са равни на отведените количества. Работната група предлага
цените за услугата доставяне вода на потребителите да бъде 1,43 лв./куб. м, а за услугата
пречистване на отпадъчните води да бъде 0,27 лв./куб. м.
И. Касчиев добави, че при прегледа на заявлението за цени се е установило, че
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община Свищов и „Водоснабдяване и Канализация - Свищов” ЕАД са сключили договор по
Закона за водите, чрез който се прехвърля новоизградената пречиствателна станция за
отпадъчни води. Това не съответства на разпоредбите на Закона за водите. Изпратено е
писмо до В и К оператора и до общинския съвет. Договорът е анулиран на проведено ново
заседание на общинския съвет и е взето решение станцията да се предостави по досегашния
ред за експлоатация и поддръжка от В и К оператора. Друг важен момент е, че има решение
на община Свищов да се присъедини към В и К асоциацията на територията на Велико
Търново. Общината е започнала да ликвидира В и К оператора и се очаква регионалният
оператор да пренасочва инвестиционната си програма за осигуряване на оборудване за
новия експлоатационен район. Комисията няма официално уведомление за тези действия и
затова заявлението за цени се разглежда от работната група.
И. Иванов каза, че тези цени са валидни до 31.12.2016 г., ако бъдат приети.
И. Касчиев обърна внимание, че са валидни, докато няма ново заявление за цени.
Ако дружеството престане да съществува, на тази територия ще започнат да се прилагат
цените на „В и К Йoвкoвци“ ООД, гp. В. Tъpнoвo.
И. Иванов запита дали това е една от четирите области в които има проблеми.
И. Касчиев отговори, че това е една от дванадесетте области, в които няма
регионален оператор.
И. Иванов каза, че в Комисията не е постъпила официална информация и
заявлението за промяна на цените трябва да бъде разгледано.
В. Петков каза, че журналистите ще видят в сравнителната таблица за цените, че
увеличението е от 25%. Трябва ясно да се обясни, че става въпрос за допълнителна услуга.
Клиентите ще получават три услуги вместо две. Новата услуга за пречистване е с цена 27
ст. Ръстът на цените е при доставянето и отвеждането на вода е с 8 ст. и това е по-малко от
10%.
И. Иванов допълни, че в текста трябва ясно да се запише, че върху досегашните
дейности по доставяне и отвеждане има увеличение само от 8 ст. Въвежда се нова услуга и
тя е за пречистване на отпадъчните води, която води до увеличение от 27 ст., при поискани
от заявителя 50 ст. Искането на дружеството е за 2,11 лв. за комплексната услуга. Това е
увеличение с 47,5%. Комисията утвърждава цена от 1,78 лв.
И. Касчиев обърна внимание, че тези таблици са само за вътрешно ползване. В
доклада е записано, че има действащи цени само за доставяне и отвеждане.
И. Иванов каза, че всичко това трябва ясно да се каже по време на общественото
обсъждане, ако има въпроси.
И. Касчиев каза, че може да се запише, че има въвеждане на нова услуга.
И. Иванов каза, че това отговаря на истината, че има нова услуга и тя е пречистване
на отпадъчните води и прочете проекта на решение.
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
Р Е Ш И:
1. Приема доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-48-2/06.01.2016 г. за
утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на
„Водоснабдяване и Канализация - Свищов” ЕАД, гр. Свищов;
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1. на 16.05.2016 г. от
13:30 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи
„Водоснабдяване и Канализация - Свищов” ЕАД, гр. Свищов, или други, упълномощени от
тях представители на дружеството;
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4. Приема проект на решение относно утвърждаване на цени на водоснабдителните и
канализационните услуги на „Водоснабдяване и Канализация - Свищов” ЕАД, гр. Свищов;
5. Насрочва обществено обсъждане за разглеждане на проекта на решение по т.4 на
16.05.2016 г. от 14:00 ч., на което да бъдат поканени представители на заинтересованите
лица.
6. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане
да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР.
7. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата на
КЕВР.
В заседанието по точка четвърта участват председателят Иван Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Валентин Петков и Димитър Кочков.
Решението е взето с пет 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-88_04.05.2016 и проект на решение
относно внесено заявление с вх. № В-17-29-3/09.03.2016 г., коригирано и изменено с вх. №
В-17-29-3/27.04.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и
канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Русе.
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Русе е внесло в Комисията за енергийно
и водно регулиране (КЕВР, Комисията) с вх. № В-17-29-3/09.03.2016 г. заявление за
изменение на действащите цени на водоснабдителните и канализационни услуга.
Действащите цени на водоснабдителните и канализационните услуги на
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Русе утвърдени с решение № Ц-14/29.05.2012 г.
на ДКЕВР, в сила от 01.06.2012 г., са образувани по метода „горна граница на цени“, както
следва:
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите
- 1,43 лв./куб.м
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 0,15 лв./куб.м
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води за
- битови и приравнени към тях обществени,търговски и др.потребители - 0,28 лв./куб.м
- за промишлени и др. стопански потребители:
степен на замърсяване 1
- 0,28 лв./куб.м
степен на замърсяване 2
- 0,42 лв./куб.м
степен на замърсяване 3
- 1,40 лв./куб.м
(Цените са без включен ДДС)
С внесеното Заявление с вх. № В-17-29-3/09.03.2016 г. „ВиК” EООД, гр. Русе
предлага за утвърждаване следните цени на ВиК услуги:
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите
- 1,52 лв./куб.м
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 0,15 лв./куб.м
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води за
- битови и приравнени към тях обществени,търговски и др.потребители - 0,33 лв./куб.м
- за промишлени и др. стопански потребители:
степен на замърсяване 1
- 0,33 лв./куб.м
степен на замърсяване 2
- 1,31 лв./куб.м
степен на замърсяване 3
- 2,95 лв./куб.м
(Цените са без 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 „Утро“ от 08.03.2016 г. и
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„Бряг“ от 08.03.2016 г.
С писмо, вх. № В-17-29-3/27.04.2016 г. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр.
Русе оттегля внесеното с вх. № В-17-29-3/09.03.2016 г. заявление за цени на ВиК услуги,
като във връзка с въведената в експлоатация пречиствателна станция за отпадни води
(ПСОВ) в гр. Бяла и на основание чл. 19, ал. 3 от Наредбата за регулиране на
водоснабдителните и канализационни услуги (НРЦВКУ), предлага за утвърждаване
следните цени за услугата пречистване на отпадъчните води:
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води за
- битови и приравнени към тях обществени,търговски и др.потребители - 0,33 лв./куб.м
- за промишлени и др. стопански потребители:
степен на замърсяване 1
- 0,33 лв./куб.м
степен на замърсяване 2
- 0,82 лв./куб.м
степен на замърсяване 3
- 1,64 лв./куб.м
(Цените са без включен ДДС)
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 са образувани на база отчетни данни за 2014 г., каквито са били налице към
момента на внасяне на предложението и са съобразени с одобрения от КЕВР с решение №
БП-71/16.12.2015 г. допълнен за 2016 г. бизнес план на „ВиК“ ЕООД, гр. Русе, а не съгласно
НРЦВКУ и Указанията, на база на ценовия изчислителен модел на утвърдените с Решение
№ Ц-14/29.05.2012 г. на ДКЕВР цени на водоснабдителните и канализационните услуги.
Предложените цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Русе във
внесеното заявление, са образувани с ценообразуващите елементи, както следва:
1.1. Дълготрайни активи
Призната стойност на дълготрайните активи е образувана на база отчетните
стойности на дълготрайните активи за 2014 г., в съответствие с амортизационния план за
регулаторни цели и годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2014 г.както
следва:
за услугата пречистване на отпадъчните води - 120 хил. лв.
1.2. Среден размер на инвестициите
Средният размер на инвестициите, включени в регулаторната база на активите е
определен с инвестиционните разходи за оставащите две години (2015 – 2016 г.) от
регулаторния период съгласно одобрения с Решение № БП-71/16.12.2015 г. на комисията
допълнен бизнес план, както следва:
за услугата пречистване на отпадъчните води - 52 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 32 дни и 11 бр. цикли в годината,
както следва:
за услугата пречистване на отпадъчните води - 178 хил. лв.
1.4. Регулаторна база на активите (РБА)
Предложената регулаторната база на активите е образувана на база отчетни
стойности на дълготрайните активи и съответните натрупани амортизации за 2014 г., както
следва:
за услугата пречистване на отпадъчните води 305 хил. лв.
1.5. Норма на възвръщаемост на капитала
Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е образувана с
отчетни данни съгласно годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. и е 4,76%,
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,11% с данъчна ставка
10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 3,03%.
1.6. Годишни разходи за услугата пречистване на отпадъчните води
Прогнозните разходи за услугата пречистване на отпадъчните води са определени на
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базата отчетни разходи за услугата за 2014 г., завишени с данни за проектните разходи на
ПСОВ – гр. Бяла от проектната документация, представена от изпълнителя на проекта и
съобразно прогнозираните количества за пречистване на отпадъчните води.
Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 2 045 хил. лв. и са
увеличени със 103 хил.лв. спрямо утвърдените с Решение № Ц-14/29.05.2012 г. на ДКЕВР
действащи цени. Предложените разходи са както следва:
Разходите за материали в размер на 827 хил.лв. са увеличени с 529 хил.лв. спрямо
утвърдените и включват:
 Променливи разходи, в т.ч.:
разходи за коагуланти в размер на 176 хил.лв. намалени с 304 хил.лв. спрямо утвърдените.
За ПСОВ – гр. Бяла са прогнозирани 26 хил.лв.
разходи за флокуланти в размер на 101 хил.лв. намалени със 160 хил.лв. спрямо
утвърдените. За ПСОВ – гр. Бяла са прогнозирани 11 хил.лв.
разходи за ЛТК (лабораторно-технически комплекс) в размер на 22 хил.лв. намалени с 14
хил.лв. спрямо утвърдените. За ПСОВ – гр. Бяла са прогнозирани 11 хил.лв.
разходите за електроенергия за технологични нужди в размер на 456 хил.лв. намалени с 68
хил.лв. спрямо утвърдените. За ПСОВ – гр. Бяла са прогнозирани 226 хил.лв.
 Условно-постоянни разходи, в т.ч.:
разходи за горива и смазочни материали, вкл.:
- за технологични нужди в размер на 26 хил.лв. намалени с 15 хил.лв.
спрямо утвърдените. За ПСОВ – гр. Бяла са прогнозирани 24 хил.лв.;
- за транспортни средства и механизация в размер на 34 хил.лв.
увеличени със 25 хил.лв. спрямо утвърдените. ВиК операторът е
посочил, че разходите са увеличени спрямо отчетните за 2014 г. „с
разходите за 2 бр. нови автомобила за ПСОВ-гр. Бяла.“ в размер на 16
хил.лв.;
разходи за работно облекло в размер на 6 хил.лв. увеличени с 4 хил.лв. спрямо
утвърдените. За ПСОВ – гр. Бяла са прогнозирани 2 хил.лв.;
разходи за канцеларски материали в размер на 6 хил.лв. увеличени с 3 хил.лв. спрямо
утвърдените. За ПСОВ – гр. Бяла са прогнозирани хиляда лева.
Разходите за външни услуги в размер на 282 хил.лв. са увеличени с 219 хил.лв.
спрямо утвърдените и включват:
 Променливи разходи, в т.ч.:
разходи за такса регулиране в размер на 3 хил.лв. намалени с хиляда лева спрямо
утвърдените;
разходи за опазване на околната среда в размер на 111 хил.лв. като такива не са били
включени в утвърдените цени. За ПСОВ – гр. Бяла са прогнозирани 41 хил.лв. ВиК
операторът е посочил, че разходите „са изчислени съобразно Наредба 7/2013год. и договор
с Община Русе за предоставяне (депониране) на утайката за рекултивация.“;
разходи за заустване в размер на 29 хил.лв. увеличени с 5 хил.лв. спрямо утвърдените. За
ПСОВ – гр. Бяла са прогнозирани 2 хил.лв.;
 Условно-постоянните разходи, в т.ч.:
разходи за застраховки в размер на 13 хил.лв. увеличени с 8 хил.лв. спрямо утвърдените. За
ПСОВ – гр. Бяла са прогнозирани 4 хил.лв.;
разходи за местни данъци и такси в размер на 5 хил.лв. намалени с 2 хил.лв. спрямо
утвърдените;
разходи за съобщителни услуги в размер на 6 хил.лв. увеличени с 3 хил.лв. спрямо
утвърдените. За ПСОВ – гр. Бяла са прогнозирани хиляда лева;
разходи за транспортни услуги в размер на 54 хил.лв. като такива не са били включени в
утвърдените цени. За ПСОВ – гр. Бяла са прогнозирани 44 хил.лв. ВиК операторът е
посочил, че „разходите за транспортни услуги включват разходите за транспортирането
на генерираната утайка на ПСОВ Русе и ПСОВ Бяла до депо Русе. Предвидено е
депониране на утайката до гр. Русе, т.к. проектът за „Изграждане на регионална
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система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, обл. Русе)“ не е изпълнен на
този етап и нямаме сключени договори със земеделски производители за
оползотворяването на утайките в земеделието.“;
разходи за вода, осветление и отопление в размер на 5 хил.лв. намалени с 2 хил.лв. спрямо
утвърдените. За ПСОВ – гр. Бяла са прогнозирани 2 хил.лв.;
разходи за публикации в размер на хиляда лева като такива не са били включени в
утвърдените цени;
разходи за консултантски дейности в размер на 31 хил.лв. увеличени с 30 хил.лв. спрямо
утвърдените. ВиК операторът е посочил, че увеличението е в резултат на предвидено
обследване на ПСОВ - гр. Русе.
разходи за въоръжена и противопожарна охрана в размер на хиляда лева равни на
утвърдените;
разходи за суми по договори за инкасиране в размер на 9 хил.лв. намалени с 3 хил.лв.
спрямо утвърдените. За ПСОВ – гр. Бяла са прогнозирани 2 хил.лв.;
съдебни разходи в размер на 6 хил.лв. като такива не са били включени в утвърдените цени.
За ПСОВ – гр. Бяла са прогнозирани 2 хил.лв.;
други разходи за външни услуги в размер на 7 хил.лв. като такива не са били включени в
утвърдените цени. За ПСОВ – гр. Бяла ВиК операторът е предвидил хиляда лева за
дезинфекция и дератизация.
Разходите за амортизации са в размер на 24 хил.лв., в т.ч.:
разходи за амортизации в размер на 21 хил.лв. са увеличени с 6 хил.лв. спрямо
утвърдените. За ПСОВ – гр. Бяла са прогнозирани 3 хил.лв. начислени за новозакупени
транспортни средства;
разходи за амортизации от инвестиции в размер на 3 хил. лв. определени в съответствие с
оставащите две години (2015 – 2016 г.) от регулаторния период на одобрения с Решение №
БП-71/16.12.2016 г. допълнен бизнес план за 2016 г.
Разходите за възнаграждения в размер на 428 хил. лв. са увеличени с 99 хил.лв.
спрямо утвърдените. За ПСОВ – гр. Бяла са прогнозирани 126 хил.лв., като ВиК операторът
е посочил че разходът е прогнозиран на база средна работна заплата във фирмата и
численост на персонала за ПСОВ – гр. Бяла. Предложеният брой (11 бр. персонал) и
структура на персонала са съобразно проектната документация на ПСОВ - гр.Бяла.
Разходите за осигуровки са в размер на 134 хил. лв., в т.ч.:
социални осигуровки в размер на 84 хил. лв. увеличени с 18 хил.лв. спрямо утвърдените. За
ПСОВ – гр. Бяла са прогнозирани 25 хил.лв.;
социални разходи в размер на 50 хил. лв. равни на утвърдените. За ПСОВ – гр. Бяла са
прогнозирани 11 хил.лв.
Други разходи в размер на 11 хил. лв. равни на утвърдените в т.ч. условнопостоянни разходи, както следва:
разходи за служебни карти и пътувания в размер на хиляда лева намалени с 10 хил.лв.
спрямо утвърдените;
разходи за командировки в размер на 3 хил.лв. равни на утвърдените. За ПСОВ – гр. Бяла са
прогнозирани хиляда лева;
разходи за квалификация и стипендии в размер на хиляда лева като такива не са били
включени в утвърдените цени;
други разходи в размер на 6 хил.лв. като такива не са били включени в утвърдените цени. За
ПСОВ – гр. Бяла са прогнозирани 2 хил.лв.
Разходите за текущ и авариен ремонт в размер на 340 хил. лв. като такива не са
били включени в утвърдените цени.
1.7. Количествата вода
Предложените прогнозни количества пречистени отпадъчни води са определени в
съответствие с прогнозните количествата за 2016 г. в одобрения с Решение № Ц-71/
16.12.2015 г. на КЕВР допълнен бизнес план за развитие дейността на „ВиК“ ЕООД, гр.
Русе и са както следва:
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Пречистване на отпадъчните води
Количествата на отведените отпадъчни води
6 273 хил. м3
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 4 680 хил. м3
Промишлени и други стопански потребители:
степен на замърсяване 1
1 590 хил. м3
степен на замърсяване 2
1 хил. м3
степен на замърсяване 3
2 хил. м3
Цените за промишлени и други стопански потребители са образувани с коефициенти
отразяващи степента на замърсяване, както следва:
степен на замърсяване 1 - 1.00
степен на замърсяване 2 - 2.50
степен на замърсяване 3 - 5.00
Предложените коефициенти отразяващи степента на замърсяване съответстват на
утвърдените с решение № Ц-14/29.05.2012 г. на КЕВР с изключение на коефициентът за
степен на замърсяване 2, за който ВиК операторът е предложил да е в размер на 2,50 при
утвърден в действащите цени 1,50. Предложеният коефициент не е обоснован от ВиК
оператора.
1.8. Необходими годишни приходи
Необходимите годишни приходи, предложени в заявлението са, както следва:
за услугата пречистване на отпадъчните води – 2 060 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-023/27.11.2008 г. Комисията е одобрила бизнес план на
„ВиК“ ЕООД, гр. Русе за периода 2009 г.- 2013 г.
2. С Решение № Ц - 39/30.11.2009 г., считано от 01.12.2009 г. Комисията е приела
прилагането на метод на регулиране чрез стимули „горна граница на цени” за
“Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Русе, 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. С решения № Ц - 14/29.05.2012 г. на Комисията са изменени утвърдените цени
за първата година от регулаторния период за услугите доставяне на вода на
потребителите и отвеждане на отпадъчните води и е утвърдена нова цена за
услугата пречистване на отпадъчните води.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. С решение № БП-9/23.02.2015 г. е одобрен допълнен бизнес план за периода
2014 г. – 2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на „ВиК“
ЕООД, гр. Русе за периода 2009 г. – 2013 г.
8. С решение № БП-71/16.12.2015 г. Комисията е одобрила допълнен бизнес план
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за развитие на дейността на „ВиК“ ЕООД, гр. Русе 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.
10. С писмо с вх.№ В-04-00-135/27.11.2015 г., Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Русе представи в Комисията за
становище проект на договор по реда на Закона за водите с избрания ВиК
оператор - „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, за възлагане
дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и
съоръженията и предоставяне на ВиК услуги срещу заплащане.
11. Във връзка с новоизградената ПСОВ – гр. Бяла, са представени следните
документи:
 Протокол образец 16 от 21.03.2016 г.,
 Разрешение за ползване № СТ-05-427/29.03.2016 г.
 Заповед № СТ-05-665/27.04.2016 г. на МРРБ за отстраняване на явна
фактическа грешка в РП № СТ-05-427/29.03.2016 г.
3. Предложение на работната група за разходи и ценообразуващи елементи
След извършения преглед на заявлението за цени на ВиК услуги на „ВиК” ЕООД гр. Пловдив, работната група предлага разходите и ценообразуващите елементи на
внесените за утвърждаване цени на ВиК услуги да се коригират съгласно изискванията на
глава четвърта от Указанията, както следва:
3.1. Дълготрайни активи
Предложената признатата стойност на дълготрайните активи е определена на база
отчетната стойност на дълготрайните активи за 2014 г. в съответствие с амортизационния
план за регулаторни цели и годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2014 г. и се
приема.
3.2. Среден размер на инвестициите
Предложеният среден размер на инвестициите, включени в регулаторната база на
активите не се приема, като се предлага да бъде определен в съответствие с
инвестиционната програма за 2015 г. от одобрения с решение № БП-9/23.02.2015 г. на
комисията допълнен бизнес план за периода 2014 г. – 2015 г. и за 2016 г. от одобрения с
Решение № БП-71/16.12.2015 г. допълнен бизнес план, както следва:
за услугата пречистване на отпадъчните води - 42 хил. лв.
3.3. Необходим оборотен капитал
Предложеният необходимият оборотен капитал не е определен съгласно
изискванията на глава четвърта от Указанията и не се приема, като се предлага да се
определи съгласно утвърдените параметри от решение № Ц–14/29.05.2012 г. на Комисията
и с оглед корекциите по т. 3.6 да се коригира, както следва:
за услугата пречистване на отпадъчните води - 168 хил. лв.
Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 39 дни
и 9 бр. цикли в годината, съгласно т.12 от Протокол № 83/29.06.2009 г. на комисията.
3.4. Регулаторна база на активите (РБА)
Предложената от ВиК оператора регулаторна база на активите не се приема, а с
оглед корекциите по т. 3.2 и т. 3.3 се коригира, както следва:
за услугата пречистване на отпадъчните води - 284 хил. лв.
3.5. Норма на възвръщаемост на капитала
Предложената нормата на възвръщаемост на капитала не е определен съгласно
изискванията на глава четвърта от Указанията и не се приема, като се предлага да се
определи съгласно утвърдените параметри от решение № Ц–14/29.05.2012 г. на Комисията
и е преди данъчно облагане е 6,14%, определена при норма на възвръщаемост на
собствения капитал след данъчно облагане 5,11% при данъчна ставка 10,00 % и норма на
възвръщаемост на привлечения капитал 8,26%.
3.6. Признати годишни разходи за услугата пречистване на отпадъчните води
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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,
възнаграждения и и осигуровки) за услугата пречистване на отпадъчните води утвърдени с
решение № Ц–14/29.05.2012 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.
Към утвърдените разходи за услугата пречистване на отпадъчни води, коригирани с
инфлационен индекс и коефициент Х, са добавени и разходи за ПСОВ - гр.Бяла, съгласно
представена от дружеството информация.
Коригираните условно-постоянни разходи са както следва:
Разходи за материали в т.ч.:
разходи за горива и смазочни материали, вкл.:
- за технологични нужди в размер на 43 хил.лв., от които за ПСОВ - гр.
Бяла са 2 хил.лв.;
- за транспортни средства и механизация в размер на 25 хил.лв., от
които за ПСОВ - гр. Бяла са 16 хил.лв.;
разходи за работно облекло в размер на 4 хил.лв., от които за ПСОВ - гр. Бяла са 2 хил.лв.;
разходи за канцеларски материали в размер на 4 хил.лв., от които за ПСОВ - гр. Бяла са
хиляда лева.
Разходите за външни услуги в т.ч.:
разходи за застраховки в размер на 9 хил.лв., от които за ПСОВ - гр. Бяла са 4 хил.лв.;
разходи за местни данъци и такси в размер на 7 хил.лв.;
разходи за съобщителни услуги в размер на 4 хил.лв., от които за ПСОВ - гр. Бяла са хиляда
лева;
разходи за транспортни услуги в размер на 44 хил.лв., единствено за ПСОВ - гр. Бяла.
разходи за вода, осветление и отопление в размер на 9 хил.лв., от които за ПСОВ - гр. Бяла
са 2 хил.лв.;
разходи за публикации не са утвърдени в действащите цени и не се приемат;
разходи за консултантски дейности в размер на хиляда лева;
разходи за въоръжена и противопожарна охрана не са утвърдени в действащите цени и не
се приемат;
разходи за суми по договори за инкасиране в размер на 12 хил.лв.;
съдебни разходи не са утвърдени в действащите цени и не се приемат;
други разходи за външни услуги в размер на хиляда лева единствено за ПСОВ - гр. Бяла.
Други разходи, в т.ч.:
разходи за служебни карти и пътувания в размер на 11 хил.лв.;
разходи за командировки в размер на хиляда лева единствено за ПСОВ - гр. Бяла.
разходи за квалификация и стипендии не са утвърдени в действащите цени и не се приемат;
други разходи не са утвърдени в действащите цени и не се приемат.
Разходи за текущ и авариен ремонт не са утвърдени в действащите цени, не са
обосновани от ВиК оператора и не се приемат.
3.6.2. Разходите за възнаграждения и осигуровки се приемат в размера
прогнозиран от ВиК оператора, както следва:
Разходи за възнаграждения в размер на 428 хил. лв., от които за ПСОВ - гр. Бяла са
126 хил.лв.
Разходи за осигуровки, в т.ч.:
социални осигуровки в размер на 84 хил. лв. от които за ПСОВ - гр. Бяла са 25 хил.лв.;
социални разходи в размер на 50 хил. лв. от които за ПСОВ - гр. Бяла са 11 хил.лв.
3.6.3. Променливи разходи
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разходи за коагуланти в размер на 176 хил. лв. не се приемат, като се предлага да бъдат в
размер на 151 хил.лв., изчислени както следва:
 за ПСОВ, гр. Русе в размер на 142 хил. лв., определени на база
отчетен специфичен разход за 2014 г. и прогнозни водни количества
за 2016 г.;
 за ПСОВ, гр. Бяла в размер на 9 хил. лв., изчислени като 50% от
годишния прогнозен разход, определен на база необходимото
количество железен трихлорид по проектни данни и действаща ед.
цена за доставка на железен трихлорид (188,00 лв./т), съгласно
договор от 15.10.2014 г.
разходи за флокуланти в размер на 101 хил. лв. не се приемат, като се предлага да бъдат в
размер на 66 хил.лв., изчислени както следва:
 за ПСОВ, гр. Русе в размер на 63 хил. лв., определени на база отчетен
специфичен разход за 2014 г. и прогнозни водни количества за 2016 г.;
 за ПСОВ, гр. Бяла в размер на 3 хил. лв., изчислени като 50% от годишния
прогнозен разход, определен на база необходимото количество флокулант по
проектни данни и действаща ед. цена за доставка на полиелектролит (3,98
лв./кг), съгласно договор от 26.09.2014 г.
разходите за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси) в размер на 22 хил. лв. се
приемат;
разходи за електроенергия за технологични нужди в размер на 456 хил. лв. не се приемат,
като се предлага да бъдат в размер на 367 хил.лв., изчислени както следва:
 За ПСОВ, гр. Русе, в размер на 284 хил. лв., при отчитане на следните
фактори:
 прогнозни количества електроенергия средно напрежение за 2016 г.;
 действащите цени, съгласно договор за доставка на нетна активна
електрическа енергия, сключен на 13.01.2016 г. между „ВиК“ ООД,
гр. Русе и „Чез Трейд България“ ЕАД;
 действащите цени за мрежови услуги и надбавки, утвърдени с
Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на Комисията;
 преференциална цена на електрическата енергия, произведена чрез
индиректно използване на енергията от битови водоканални
отпадъци, утвърдена с Решение № Ц-36/07.11.2011 г. на Комисията,
в която се включват само експлоатационните разходи 44,10
лв./МВтч и разходите за амортизация 41,63 лв./МВтч, без
възвръщаемостта на капитала.
 За ПСОВ, гр. Бяла, в размер на 83 хил. лв., определени както следва:
 50% от прогнозния годишен разход на електрическа енергия за ПСОВ,
определен по проектни данни;
 действащите цени, съгласно договори за доставка на нетна активна
електрическа енергия, сключен на 13.01.2016 г. между „ВиК“ ООД, гр. Русе и
„Чез Трейд България“ ЕАД;
 цени за мрежови услуги и надбавки, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015
г. на Комисията.
разходи за такса регулиране в размер на 3 хил. лв. се приемат;
разходи за опазване на околната среда в размер на 111 хил.лв. се приемат.
разходи за заустване в размер на 29 хил.лв. се приемат.
3.6.4.Разходи за амортизации в т.ч.:
разходи за амортизации в размер на 21 хил.лв. не се приемат, като се предлага да бъдат в
размер на 15 хил.лв. определени в съответствие с амортизационния план за регулаторни
цели от ЕССО за 2014 г. (12 хил.лв.) и прогнозираните амортизации на новозакупените
транспортни средства за ПСОВ - гр. Бяла (3 хил.лв.);
разходи за амортизации от инвестиции в размер на 3 хил. лв. не се приемат, като се
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предлага да бъдат в размер на 4 хил.лв. определени като среден размер за оставащите две
години (2015 г. и 2016 г.) от регулаторния период в съответствие с инвестиционната
програма за 2015 г. от одобрения с решение № БП-9/23.02.2015 г. допълнен бизнес план за
периода 2014 г. – 2015 г. и с инвестиционната програма за 2016 г. одобрения с Решение №
БП-71/16.12.2015 г. допълнен бизнес план за 2016 г.
3.7. Количествата вода
Предложените прогнозни количества пречистени отпадъчни води са определени в
съответствие с прогнозните количествата за 2016 г. в одобрения с Решение № Ц-71/
16.12.2015 г. на КЕВР допълнен бизнес план за развитие дейността на „ВиК“ ЕООД, гр.
Русе се приемат и са както следва:
Пречистване на отпадъчните води
Количествата на отведените отпадъчни води
6 273 хил. м3
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 4 680 хил. м3
Промишлени и други стопански потребители:
степен на замърсяване 1
1 590 хил. м3
степен на замърсяване 2
1 хил. м3
степен на замърсяване 3
2 хил. м3
Предложеният коефициент, отразяващ степен на замърсяване 2 в размер на 2,50 не
съответства на разпоредбите на глава четвърта от Указанията и не е обоснован, поради
което не се приема, като се предлага да се приложи утвърдения коефициент с решение №
Ц-14/29.05.2012 г. на КЕВР.
Предложените коефициенти отразяващи степен на замърсяване 1 и степен на замърсяване 3
съответстват на утвърдените с решение № Ц-14/29.05.2012 г. на КЕВР и се приемат.
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 - 1 522 хил. лв.
3.9. Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги
Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е 3,30 лв./куб.м, изчислена
съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за
област Русе за 2014 г. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „ВиК“ ЕООД,
гр. Русе 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” ЕООД, гр. Русе
са, както следва:
Признати годишни разходи:
за услугата пречистване на отпадъчните води
- 1 505 хил. лв.
Регулаторна база на активите:
за услугата пречистване на отпадъчните води
- 278 хил. лв.
Необходим оборотен капитал:
за услугата пречистване на отпадъчните води
- 161 хил. лв.
Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 39 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 6,14%,
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане
5,11% при данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал
8,26%, равна на утвърдената с Решение № Ц-14/29.05.2012 г. на КЕВР.
Необходими годишни приходи:
за услугата пречистване на отпадъчните води
- 1 522 хил. лв.
Количествата вода:
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Пречистване на отпадъчните води
Количествата на отведените отпадъчни води
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.
Промишлени и други стопански потребители:
степен на замърсяване 1
степен на замърсяване 2
степен на замърсяване 3

6 273 хил. м3
4 680 хил. м3
1 590 хил. м3
1 хил. м3
2 хил. м3

Коефициентите отразяващи степента на замърсяване са както следва:
степен на замърсяване 1 - 1.00
степен на замърсяване 2 - 1.50
степен на замърсяване 3 - 5.00
Цени на услугата пречистване на отпадъчните води на „ВиК“ ЕООД, гр. Русе:
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води за
- битови и приравнени към тях обществени,търговски и др.потребители - 0,32 лв./куб.м
- за промишлени и др. стопански потребители:
степен на замърсяване 1
- 0,32 лв./куб.м
степен на замърсяване 2
- 0,49 лв./куб.м
степен на замърсяване 3
- 1,62 лв./куб.м
(Цените са без включен ДДС)
Изказвания по т.5:
Докладва А. Гюрова. Действащите цени на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД,
гр. Русе са в сила от 01.06.2012 г. и са образувани по метода „горна граница на цени“.
Дружеството е подало заявление за изменение цените на трите В и К услуги, които
предоставя. В писмо от 27.04.2016 г. операторът е оттеглил внесеното предходно заявление.
Във връзка с въведена в експлоатация нова пречиствателна станция за отпадни води в гр.
Бяла, предлага нова цена единствено за услугата пречистване на отпадни води.
Предложената цена за битовите потребители е 33 ст. и е на база отчетни данни за 2014 г.
Цените не са съобразени с изискванията на Глава IV от указанията да са изчислени на база
ценовия модел на действащите към момента цени. А. Гюрова подробно представи как са
образувани предложените ценови елементи. Работната група предлага ценовите елементи
да се коригират в съответствие с разпоредбите на Глава IV от указанията. Увеличението на
услугата пречистване на отпадъчни води за битови потребители е в размер на 14%, а на
комплексната цена за битови потребители е 2% или 4 ст.
И. Иванов обърна внимание, че общото увеличение е 2,2% и се равнява на 4 ст.,
защото обхваща само една от услугите на В и К дружеството.
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
Р Е Ш И:
1. Приема доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-29-3/09.03.2016 г.,
коригирано и изменено с вх. № В-17-29-3/27.04.2016 г. за утвърждаване на цени на
водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД,
гр. Русе;
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1. на 16.05.2016 г. от
13:30 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Русе, или други, упълномощени от тях
представители на дружеството;
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4. Приема проект на решение относно утвърждаване на цени на водоснабдителните и
канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Русе;
5. Насрочва обществено обсъждане за разглеждане на проекта на решение по т.4 на
16.05.2016 г. от 14:00 ч., на което да бъдат поканени представители на заинтересованите
лица.
6. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане
да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР.
7. 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 Светла Тодорова, Ремзи Осман, Валентин Петков и Димитър Кочков.
Решението е взето с пет 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 с вх. № В-Дк-86/04.05.2016 и проект на решение
относно внесено заявление с вх. № В-17-37-9/29.12.2015 г. за утвърждаване на цени на
водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация”
ООД, гр. Перник.
Действащите цени на водоснабдителните и канализационните услуги на
„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник утвърдени с решение № Ц-6/23.02.2015
г. на ДКЕВР, в сила от 01.03.2015 г. са образувани по метода „горна граница на цени“,
както следва:
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Перник
1,10
лв./куб.м
Цена за услугата доставяне на вода от ВС Студена-непитейна
0,07
лв./куб.м
Цена за услугата доставяне на вода от ВС Пчелина-непитейна
0,09
лв./куб.м
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 0,18 лв./куб.м
Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсеност 1
0,18
лв./куб.м степен на замърсеност 2
0,29 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 замърсеност 1
0,29
лв./куб.м
степен на замърсеност 2
0,46
лв./куб.м (В цените не е включен ДДС).
От обособената водоснабдителна система ВС Студена – сурова се образуват
пропорционално на количествата, две цени по себестойност за доставяне на вода на другите
две обособени водоснабдителни системи (ВС Перник и ВС Студена – непитейна).
Определените по себестойност цени по съответните количества на водоснабдителните
системи се включват като разходи за доставяне на вода от ВС Студена – сурова вода за
образуване на цените на двете системи. Възвръщаемостта от обособената ВС Студена –
сурова се разпределя пропорционално на количествата за двете системи и се включва при
определяне на цените на ВиК услуги на ВС Перник и ВС Студена – непитейна.
Себестойността за доставяне на вода от ВС Студена – сурова, утвърдена за двете
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системи в действащите цени е:
за ВС Перник
- 0,059 лв./куб.м
за ВС Студена – непитейна
- 0,030 лв./куб.м
„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник 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-17-37-9/29.12.2015 г.,
както следва:
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Перник
1,15
лв./куб.м
Цена за услугата доставяне на вода от ВС Студена-непитейна
0,12
лв./куб.м
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 0,19 лв./куб.м
Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсеност 1
0,19
лв./куб.м степен на замърсеност 2
0,32 лв./куб.м
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.
0,32 лв./куб.м
Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсеност 1
0,32
лв./куб.м
степен на замърсеност 2
0,49
лв./куб.м (В цените не е включен ДДС).
Определената в заявлението себестойност за доставяне на вода от ВС Студена –
сурова за двете системи е:
за ВС Перник
- 0,073 лв./куб.м
за ВС Студена – непитейна
- 0,044 лв./куб.м
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 10
ноември 2015 г. във в. „Дайжест“ и от 19 ноември 2015 г. във в. „Съперник“ и в. „Новинар“.
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 № Ц6/23.02.2015 г. на ДКЕВР и на база отчетни данни за 2014 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. Перник са, както следва:
1.1. Дълготрайни активи
Призната стойност на дълготрайните активи е образувана на база отчетните
стойности на дълготрайните активи за 2014 г., както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Перник - 9 298 хил. лв.
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за услугата доставяне на вода от ВС Студена-сурова
- 2 469 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС Студена-непитейна
38 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 4 825 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
- 2 927 хил. лв.
Отчетната стойност на дълготрайните активи, свързани с регулираната дейност,
съответства на отчетната стойност на нетекущите активи от годишния финансов отчет на
дружеството към 31.12.2014 г., но разпределението им по услуги не съответства на
представените отчетни данни от Единната система за счетоводно отчитане за регулаторни
цели (ЕССО). Констатирани са определени разлики в отчетните стойности за регулираните
услуги в двата документа.
1.2. Среден размер на инвестициите
В регулаторната база на активите (РБА) е включен среден размер инвестиции,
образуван с инвестиционни разходи единствено за 2015 г., както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Перник 494 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС Студена-сурова
- 11 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС Студена-непитейна
0 лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 305 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
- 20 хил. лв.
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 2015 г. и 2016 г. съгласно изискванията за образуване на
средногодишен размер инвестиции от последните две години до края на регулаторния
период (2015 г. и 2016 г.) на т. 52 от Указанията.
1.3. Необходим оборотен капитал
Необходимият оборотен капитал е определен при нетен цикъл 125 дни и 3 бр. цикли
в годината, както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Перник - 2 025 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС Студена-сурова
299 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС Студена-непитейна
47 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
241 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
460 хил. лв.
Предложеният оборотен капитал е образуван с параметри от утвърдените цени с
решение № Ц-6/23.02.2015 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 са, както
следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Перник - 6 155 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС Студена-сурова
922 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС Студена-непитейна
330 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 1 658 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
- 2 549 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
Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е равна на
утвърдената в действащите цени с решение № Ц-6/23.02.2015 г. на ДКЕВР, а именно 6,47%,
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,71% с данъчна ставка
10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 7,84%.
1.6. Годишни разходи
Предложените от ВиК оператора разходи са прогнозирани на база утвърдени разходи
в действащите цени с решение № Ц-6/23.02.2015 г. на ДКЕВР, като условно-постоянните
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разходи са индексирани с дефлационен индекс 1,4% за 2014 г. Освен тях, са предложени и
допълнителни разходи: разходи за издаване и доставяне на фактури на потребителите,
разпределени между регулираните услуги; допълнителни разходи за възнаграждения във
връзка с промяната на минималната работна заплата; разпределени между регулираните
услуги; допълнителни разходи за почистване на биобасейните за услугата пречистване на
отпадъчните води и допълнителни разходи за охрана на яз. Студена.
1.6.1. За услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Перник
Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 7 112 хил. лв. и са
увеличени с 5,4 % спрямо утвърдените с решение № Ц-6/23.02.2015 г. на ДКЕВР (6 750 хил.
лв.).
Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е, както
следва:
Разходите за материали са в размер на 1 457 хил. лв., намалени с 6,4% спрямо
утвърдените 1 556 хил. лв., в т.ч.:
разходи за обеззаразяване - 50 хил. лв., при утвърдени 50 хил. лв.
разходи за електроенергия за технологични нужди – 1 021 хил. лв., при утвърдени
1 121 хил.лв.
разходи за горива и смазочни материали – 258 хил. лв., при утвърдени 256 хил. лв.
разходи за работно облекло – 33 хил. лв., равни на утвърдените.
други разходи – 41 хил. лв., при утвърдени 42 хил. лв.
Разходите за външни услуги са в размер на 2 038 хил. лв., увеличени с 27,0%
спрямо 1 605 хил. лв. утвърдени в действащата цена, в т.ч.:
разходи за застраховки – 57 хил. лв., при утвърдени 58 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 – 853 хил. лв., при
утвърдени 545 хил. лв.
разходи за данъци и такси – 172 хил. лв., при утвърдени 202 хил. лв., в т.ч.:
такса регулиране в размер на 24 хил. лв., равни на утвърдените.
разходи за ползване на водни обекти в размер на 130 хил. лв., при утвърдени
160 хил. лв.
транспортни услуги – 10 хил. лв., равни на утвърдените.
разходи за публикации – 3 хил. лв., равни на утвърдените.
разходи за консултантски дейности – 10 хил. лв., равни на утвърдените.
въоръжена и противопожарна охрана – 190 хил. лв., при утвърдени 193 хил. лв.
съдебни разходи – 10 хил.лв., равни на утвърдените.
други разходи – 387 хил. лв., при утвърдени 226 хил. лв., в т.ч.:
разходи за почистване на биобасейн и извозване на кал - 296 хил. лв., при
утвърдени 226 хил. лв.
разходи за издаване и доставяне на фактури - 90 хил. лв., каквито не са
утвърждавани.
Разходите за амортизации са в размер на 440 хил. лв., увеличени с 8,7% спрямо
утвърдените 405 хил. лв.
Разходите за възнаграждения са в размер на 1 876 хил. лв., намалени с 0,2% спрямо
утвърдените 1 880 хил. лв.
Разходите за осигуровки са в размер на 717 хил. лв., намалени с 0,8% спрямо
утвърдените 723 хил. лв.
Други разходи са в размер на 164 хил. лв., намалени с 1,7% спрямо утвърдените 167
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 доставяне на вода на потребителите от ВС Студена-сурова
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Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 954 хил. лв. и са
увеличени с 42,4 % спрямо утвърдените с решение № Ц-6/23.02.2015 г. на ДКЕВР (670 хил.
лв.).
Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е, както
следва:
Разходите за материали са в размер на 14 хил. лв., намалени с 5,3% спрямо
утвърдените 15 хил. лв.
Разходите за външни услуги са в размер на 595 хил. лв., увеличени с 98,1 % спрямо
300 хил. лв. утвърдени в действащата цена, в резултат на увеличението на предложените
разходи за ползване на водни обекти в размер на 339 хил. лв., при утвърдени 180 хил. лв.
Останалите видове разходи за външни услуги са равни на утвърдените.
Разходите за амортизации са в размер на 92 хил. лв., намалени със 7,0% спрямо
утвърдените 99 хил. лв.
Разходите за възнаграждения са в размер на 114 хил. лв., намалени с 1,0% спрямо
утвърдените 116 хил. лв.
Разходите за осигуровки са в размер на 48 хил. лв., намалени с 1,3% спрямо
утвърдените 49 хил. лв.
Други разходи са в размер на 18 хил. лв., намалени с 5,3% спрямо утвърдените 19
хил. лв.
Разходите за текущ и авариен ремонт са в размер на 73 хил. лв., равни на
утвърдените.
1.6.3. За услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Студена-непитейна
Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 237 хил. лв. и са
намалени с 0,2% спрямо утвърдените с решение № Ц-6/23.02.2015 г. на ДКЕВР (311 хил.
лв.).
Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е, както
следва:
Разходите за материали са в размер на 10 хил. лв., равни на утвърдените.
Разходите за външни услуги са в размер на 109 хил. лв., намалени с 15,3% спрямо
129 хил. лв. утвърдени в действащата цена, в резултат на намалението на предложените
разходи за доставяне на вода от обособената ВС в размер на 102 хил. лв., при утвърдени
124 хил. лв. и предложени разходи за транспортни услуги в размер на 3 хил. лв., каквито не
са утвърдени в действащата цена. Останалите видове разходи за външни услуги са равни на
утвърдените.
Разходите за амортизации са в размер на 1 хил. лв., спрямо утвърдените 44 хил. лв.
Разходите за възнаграждения са в размер на 16 хил. лв., равни на утвърдените.
Разходите за осигуровки са в размер на 5 хил. лв., равни на утвърдените.
Други разходи са в размер на 4 хил. лв., равни на утвърдените.
Разходите за текущ и авариен ремонт са в размер на 10 хил. лв., равни на
утвърдените.
Разходите за разполагаеми мощности са в размер на 82 хил. лв., намалени с 10,1%
спрямо 92 хил. лв., утвърдени в действащата цена, представляват присъщи разходи за
поддръжка на съоръженията за доставяне на вода за непитейни нужди за „Стомана
индъстри” АД от ВС „Студена – непитейна” (от яз. Студена).
1.6.4. За услугата отвеждане на отпадъчните води
Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 899 хил. лв. и са
увеличени със 7,7% спрямо утвърдените с Решение № Ц-6/23.02.2015 г. на ДКЕВР (835 хил.
лв.).
Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е, както
следва:
Разходите за материали са в размер на 122 хил. лв., намалени с 1,3% спрямо
утвърдените 124 хил. лв., в т.ч.:
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разходи за горива и смазочни материали – 48 хил. лв., при утвърдени 49 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 140 хил. лв., при утвърдени 90 хил. лв.,
в т.ч.:
разходи за застраховки – 2 хил. лв., равни на утвърдените.
разходи за данъци и такси – 7 хил. лв., равни на утвърдените.
съобщителни услуги – 2 хил. лв., равни на утвърдените.
транспортни услуги – 16 хил. лв., равни на утвърдените.
разходи за консултантски дейности – 1 хил. лв., равни на утвърдените.
въоръжена и противопожарна охрана – 2 хил. лв., равни на утвърдените.
съдебни разходи – 3 хил. лв., равни на утвърдените.
други разходи – 108 хил. лв., при утвърдени 57 хил. лв., в т.ч.:
разходи за почистване на биобасейн и извозване на кал - 56 хил. лв., при
утвърдени 57 хил. лв.
разходи за издаване и доставяне на фактури - 51 хил.лв., каквито не са
утвърждавани.
Разходите за амортизации са в размер на 205 хил. лв., увеличени с 10,6% спрямо
утвърдените 185 хил. лв.
Разходите за възнаграждения са в размер на 245 хил. лв., равни на утвърдените.
Разходите за осигуровки са в размер на 86 хил. лв., намалени с 1,7% спрямо
утвърдените 87 хил. лв.
Други разходи са в размер на 54 хил. лв., намалени с 1,7% спрямо утвърдените 55
хил. лв.
Разходите за текущ и авариен ремонт са в размер на 47 хил. лв., намалени с 1,8%
спрямо утвърдените 48 хил. лв.
1.6.5. За услугата пречистване на отпадъчните води
Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 1 414 хил. лв. и са
увеличени с 10,0% спрямо утвърдените с Решение № Ц-6/23.02.2015 г. на ДКЕВР (1 285
хил. лв.).
Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е, както
следва:
Разходите за материали са в размер на 258 хил. лв., намалени с 1,3% спрямо
утвърдените 262 хил. лв., в т.ч.:
разходи за ЛТК – 9 хил. лв., равни на утвърдените.
разходи за електроенергия за технологични нужди – 132 хил. лв. при утвърдени 134
хил.лв.
разходи за горива и смазочни материали – 49 хил. лв., при утвърдени 50 хил.лв.
разходи за работно облекло – 15 хил. лв., равни на утвърдените.
други разходи – 51 хил. лв., при утвърдени 52 хил. лв.
Разходите за външни услуги са в размер на 498 хил. лв., увеличени с 31,2% спрямо
утвърдените 380 хил. лв., в т.ч.:
разходи за застраховки – 1 хил. лв., равни на утвърдените.
разходи за данъци и такси – 78 хил. лв., при утвърдени 77 хил. лв.
съобщителни услуги – 3 хил. лв., равни на утвърдените.
транспортни услуги – 13 хил. лв., при утвърдени 12 хил. лв.
разходи за консултантски дейности – 1 хил. лв., равни на утвърдените.
въоръжена и противопожарна охрана – 13 хил. лв., при утвърдени 12 хил. лв.
суми по договори за инкасиране (ПСОВ – ЛЕКО КО) - 169 хил. лв., при утвърдени
145 хил. лв.
съдебни разходи – 3 хил. лв., равни на утвърдените.
други разходи – 218 хил. лв., при утвърдени 124 хил. лв., в т.ч.:
разходи за почистване на биобасейн и извозване на кал - 170 хил. лв., при
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утвърдени 124 хил. лв.
за издаване и доставяне на фактури - 48 хил. лв., каквито не са
утвърждавани.
Разходите за амортизации са в размер на 88 хил. лв., увеличени с 26,1% спрямо
утвърдените 80 хил. лв.
Разходите за възнаграждения са в размер на 306 хил. лв., равни на утвърдените.
Разходите за осигуровки са в размер на 103 хил. лв., намалени с 1,3% спрямо
утвърдените 104 хил. лв.
Други разходи са в размер на 64 хил. лв., намалени с 2,3% спрямо утвърдените 66
хил. лв.
Разходите за текущ и авариен ремонт са в размер на 98 хил. лв., увеличени с 1,8%
спрямо утвърдените 97 хил.лв.
1.7. Количествата вода
Предложените от ВиК оператора годишни количества за доставяне на вода от
водоснабдителните системи, за отвеждане и пречистване на отпадъчни води са изменени
спрямо утвърдените в действащите цени с решение № Ц-6/23.02.2015 г. на ДКЕВР, както
следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Перник - 6 561 хил. м3, при
утвърдени 6 521 хил. м3;
за услугата доставяне на вода от ВС Студена-сурова - 13 935 хил. м3, при утвърдени
13 461 хил. м3
за услугата доставяне на вода от ВС Студена-непитейна - 2 241 хил. м3, при
утвърдени 4 200 хил. м3
за услугата отвеждане на отпадъчните води, равни на утвърдените, в т.ч.:
за битови и приравнени към тях
обществени, търговски и други потребители
- 3 443 хил. м3
за промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 2 - 1 090 хил. м3
за услугата пречистване на отпадъчните води
за битови и приравнени към тях
обществени, търговски и други потребители
- 3 029 хил. м3
за промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 2 - 1 233 хил. м3
1.8. Необходими годишни приходи
Необходимите годишни приходи, предложени от ВиК оператора в заявлението за
цени са, както следва:
- за услугата доставяне на вода от ВС Перник - 7 534 хил. лв., при утвърдени 7 154 хил.
лв.;
- за услугата доставяне на вода от ВС Студена-сурова - 954 хил. лв., при утвърдени 670
хил. лв.;
- за услугата доставяне на вода от ВС Студена-непитейна - 269 хил. лв., при утвърдени 273
хил. лв.;
- за услугата доставяне на вода от ВС Пчелина-непитейна - 327 хил. лв., при утвърдени
303 хил. лв.;
- за услугата отвеждане на отпадъчните води - 1 007 хил. лв., при утвърдени 934 хил. лв.;
- за услугата пречистване на отпадъчните води - 1 579 хил. лв., при утвърдени 1 439 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-020 от 27.11.2008 г. на ДКЕВР е одобрен бизнес план на
„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник за периода 2009 - 2013 г., а с Решение
БП-5 от 19.12.2013 г. на ДКЕВР същият е актуализиран с водоснабдителна система
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„Ковачевци“.
21. С Решение № Ц-34/23.08.2010 г., ДКЕВР е приела прилагането на метод на
регулиране чрез стимули “горна граница на цени” за „Водоснабдяване и канализация”
ООД, гр. Перник и е определила регулаторен период от пет години, считано от 01.12.2009 г.
С решение № Ц-54/31.10.2012 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-54/31.10.2012 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-3/28.01.2015 г. на КЕВР е одобрен внесеният с вх. № В-17-374/22.07.2014 г., бизнес план за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г. на
„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник.
26. С решение № БП-10/21.01.2016 г. на КЕВР е одобрен внесеният с вх. № В-17-378/03.11.2015 г., допълнен бизнес план за 2016 г. на „Водоснабдяване и канализация” ООД,
гр. Перник.
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. Предложение на работната група за разходи и ценообразуващи елементи
След извършения преглед на заявлението за цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване
и канализация” ООД, гр. Перник, работната група предлага разходите и ценообразуващите
елементи да 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 31.12.2014 г., ЕССО за 2014
г. и одобрения бизнес план с решение № БП-10/21.01.2016 г. на КЕВР;
 Условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) се индексират със
средногодишен инфлационен индекс (- 0,1%) за 2015 г., намален с коефициент за
подобряване на ефективността Х = 0,1%;
 Разходите за амортизации се изчисляват с амортизационни норми за регулаторни
цели в съответствие с отчетните данни за 2014 г. от ЕССО и одобрения бизнес план с
решение № БП-10/21.01.2016 г. на КЕВР;
 Променливите разходи се определят на база натурални показатели по отчетни данни
за 2014 г. и прогнози за 2016 г.;
 Средният размер на инвестициите се определя с инвестиционните разходи за 2015 г.
съгласно одобрения бизнес план на ВиК оператора с решение № БП-3/28.01.2015 г. на
КЕВР и инвестиционните разходи за 2016 г., съгласно одобрения бизнес план с решение №
БП-10/21.01.2016 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
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капитала и необходимият оборотен капитал са равни на утвърдените в действащите цени с
решение № Ц-6/23.02.2015 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 2014 г. от ЕССО и не се признават. Признава се отчетната стойност на
дълготрайните активи и съответната натрупана амортизация за регулирани цели за 2014 г. в
съответствие с ЕССО, както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Перник - 9 306 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС Студена-сурова
- 2 616 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС Студена-непитейна
- 821 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 4 804 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
- 2 913 хил. лв.
3.2. Среден размер на инвестициите
Предложеният среден размер инвестиции, образуван с инвестиционни разходи за
2015 г. не се признава. Признава се средногодишен размер инвестиции, образуван с
одобрените инвестиции за последните две години на регулаторния период (за 2015 г.
съгласно одобрения бизнес план с решение № БП-3/28.01.2015 г. на КЕВР и за 2016 г.
съгласно одобрения бизнес план с решение № БП-10/21.01.2016 г. на КЕВР), в съответствие
с изискванията на т. 52 от Указанията, както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Перник
497 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС Студена-сурова
0 лева
за услугата доставяне на вода от ВС Студена-непитейна
0 лева
за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 28 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
- 20 хил. лв.
3.3. Необходим оборотен капитал
Необходимият оборотен капитал, определен при нетен цикъл 80 дни и 5 бр. цикли в
годината с параметри от решение № Ц-6/23.02.2015 г. на ДКЕВР съгласно глава четвърта от
Указанията се признава, както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Перник - 1 403 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС Студена-сурова
- 171 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС Студена-непитейна
54 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 144 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
282 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 на потребителите от ВС Перник - 5 476 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС Студена-сурова
771 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС Студена-непитейна
- 363 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 1 281 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
- 2 359 хил. лв.
3.5. Норма на възвръщаемост на капитала
Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане, равна на
утвърдената с решение № Ц-6/23.02.2015 г. на ДКЕВР, а именно 6,47%, определена при
норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,71% с данъчна ставка 10,00% и норма на
възвръщаемост на привлечения капитал 7,84% 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
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води, утвърдени с решение № Ц-6/23.02.2015 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
2014 г. от одобрения бизнес план и ЕССО, и средния размер на разходите за амортизации от
инвестиции за 2015 г. и 2016 г., съгласно одобрения бизнес план за 2015 г. с решение № БП3/28.01.2015 г. на ДКЕВР и за 2016 г. с решение № БП-10/21.01.2016 г. на КЕВР, а именно:
за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Перник 437 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС Студена-сурова
103 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС Студена-непитейна
32 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
189 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
88 хил. лв.
3.6.1.2. Предложените от ВиК оператора разходи за издаване и доставяне на
фактури на потребителите за услугата доставяне на вода от ВС Перник в размер на 91
хил. лв., за услугата отвеждане на отпадъчни води в размер на 51 хил. лв. и за услугата
пречистване на отпадъчните води в размер на 48 хил. лв. са необосновани и не се признават.
3.6.2. Променливи разходи
3.6.2.1. За услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Перник

Предложените от ВиК оператора разходи за обеззаразяване в размер на 50 хил. лв.
не се признават, а се приемат в размер на 34 хил. лв., определени на база отчетен
специфичен разход за 2014 г. и прогнозни водни количества за 2016 г.

Предложените от В и К оператора разходи за коагуланти в размер на 7 хил. лв. не се
признават, а се приемат в размер на 3 хил. лв., определени на база отчетен специфичен
разход за 2014 г. и прогнозни водни количества за 2016 г.

Предложените от ВиК оператора разходи за лабораторно-технологични комплекси в
размер на 9 хил. лв. не се признават, а се приемат в размер на 7 хил. лв., на база отчетни
данни за 2014 г.

Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични нужди
в размер на 1 021 хил. лв. не се признават, а се приемат в размер на 1 016 хил. лв., при
отчитане на следните фактори:
- отчет и прогноза на електрическа енергия за 2014 г. за услугата по нива на
напрежение;
- преминаването на нови обекти от регулирания пазар на свободния пазар на
електрическа енергия ниско напрежение от 01.12.2015 г.;
- предоставянето от Община Брезник, Община Радомир, Община Трън и Община
Перник на допълнителни съоръжения за стопанисване, поддържане и експлоатация,
считано от 01.04.2016 г., във връзка с подписан на 11.03.2016 г. договор между
Асоциацията по ВиК на обособена територия Перник и „ВиК“ ООД – Перник
съгласно представена допълнителна информация с вх. № В-17-37-9/21.03.2016 г.;
- действащи цени на електрическа енергия ниско напрежение, мрежови услуги и
надбавки, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на Комисията;
- действащи цени на електрическа енергия ниско напрежение на свободен пазар,
съгласно Договор от 21.10.2014 г. за доставка на активна ЕЕ и координатор на
балансираща група за нуждите на "ВиК" ООД, гр. Перник, сключен с "Енергийна
финансова група"АД – София

Предложените от Ви К оператора разходи за доставяне на вода от друг доставчик в
размер на 298 хил. лв. се признават.

Предложените от ВиК оператора разходи за доставяне на вода от обособената ВС в
размер на 853 хил. лв. не се признават, а се признават в размер на 676 хил. лв., в
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съответствие с образуваната себестойност за услугата доставяне на вода от ВС Студена
сурова.

Предложените от ВиК оператора разходи за такса регулиране в размер на 24 хил. лв.
се признават.

Предложените от ВиК оператора разходи за такса за водоползване в размер на 130
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. се признават.
3.6.2.1. За услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Студена сурова

Предложените от ВиК оператора разходи за такса за водоползване в размер на 339
хил. лв. не се признават, а се приемат в размер на 243 хил. лв., изчислени на база начислена
такса за 2014 г. 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.

Предложените от ВиК оператора допълнителни разходи за въоръжена и
противопожарна охрана в размер на 228 хил. лв. на яз. Студена за 10 полицейски
служители съгласно изискванията на приложение 1 към чл. 92, ал. 2 от Закона за
Министерството на вътрешните работи се признават.
3.6.2.1. За услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Студенанепитейна

Предложените от ВиК оператора разходи за доставяне на вода от ВС Студена
сурова в размер на 102 хил. лв. се признават.
3.6.2.2. За услугата отвеждане на отпадъчни води

Предложените от В и К оператора разходи за такса регулиране в размер на 3 хил. лв.
се признават.

Предложените от ВиК оператора разходи за такса заустване в размер на 2 хил. лв.,
изчислени на база отчетни данни за 2014 г. и 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. се признават.
3.6.2.3. За услугата пречистване на отпадъчни води

Предложените от ВиК оператора разходи за лабораторно-технологични комплекси в
размер на 9 хил. лв. не се признават, а се приемат в размер на 5 хил. лв., определени на база
отчетни данни за 2014 г.

Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични нужди
в размер на 132 хил. лв. не се признават, а се коригират на 145 хил. лв., при отчитане на
следните фактори:
- отчет и прогноза на потребление на електрическа енергия за услугата по нива на
напрежение;
- приложен коефициент за енергийна ефективност, определен въз основа на усреден
специфичен разход кВтч/м3 фактурирана вода за периода 2012-2014 г.;
- преминаването на нови обекти от регулирания на свободния пазар на електрическа
енергия ниско напрежение от 01.12.2015 г.;
- предоставяне от община Земен на допълнителни съоръжения за стопанисване,
поддържане и експлоатация, считано от 01.04.2016 г., във връзка с подписан на
11.03.2016 г. договор между Асоциацията по ВиК на обособена територия Перник и
„ВиК“ ООД – Перник съгласно представена допълнителна информация с вх. № В17-37-9/21.03.2016 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 № ЗОП 26/30.04.2015 г. за доставка на активна ЕЕ и координатор
на балансираща група СрН за нуждите на "ВиК" ООД, гр. Перник, сключен с
"Енерго-про енергийни услуги" ЕООД, гр. Варна.
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Предложените от ВиК оператора разходи за такса регулиране в размер на 7 хил. лв.
се признават.

Предложените от ВиК оператора разходи за такса заустване в размер на 68 хил. лв.,
изчислени на база отчетни данни за 2014 г. и 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. се признават.

Предложените от ВиК оператора разходи за почистване на биобасейн и извозване на
кал в размер на 170 хил. лв. се признават, въз основа на представени от дружеството
предписание на РИОСВ – гр. Перник и фактури.
3.7. Количествата вода
Предложените прогнозни количества за доставяне на вода от водоснабдителните
системи и количествата за отвеждане и пречистване на отпадъчни води не се признават, а се
приемат коригирани количества в съответствие с правилата по т. 38 и т. 41 от Указанията,
както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Перник – 6 380 хил. м3,
усреднени количества за доставяне на вода, определени на база отчетни данни от началото
на регулаторния период 2009 г. до 2014 г. вкл.
за услугата доставяне на вода от ВС Студена-непитейна – 2 749 хил. м3,
усреднени количества за доставяне на вода, определени на база отчетни данни от началото
на регулаторния период 2009 г. до 2014 г. вкл.
за услугата отвеждане на отпадъчните води – 4 241 хил. м3, усреднени количества
на база отчетни данни за периода 2012 г. - 2014 г. с оглед на това, че за периода 2009 г. –
2012 г. не са отчетени количества за промишлени и стопански потребители от степен на
замърсяване 2. В тази връзка, се признават количества за отвеждане на отпадъчни води:
за битови приравнени към тях обществени, търговски и др. - 3 218 хил. м3
за промишлени и други стопански потребители, степен на замърсяване 2 - 1 023 хил.
м3
за услугата пречистване на отпадъчните води – 4 104 хил. м3, усреднени
количества на база отчетни данни за периода 2009 г. - 2013 г. с оглед на това, че за 2014 г.
са представени отчетни данни с необоснован спад на количествата пречистени отпадъчни
води за битовите и приравнените към тях потребители. В тази връзка, се признават
количества за пречистване на отпадъчни води:
за битови приравнени към тях обществени, търговски и др. - 3 029 хил. м3
за промишлени и други стопански потребители, степен на замърсяване 2 - 1 075 хил.
3
м
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 на потребителите от ВС Перник -7 137 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС Студена-сурова
- 873 хил. лв., в
т.ч.:
за ВС Перник
- 676 хил. лв.
за ВС Студена – непитейна вода
- 197 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС Студена-непитейна
- 315 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 920 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
- 1 508 хил. лв.
3.9. Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги
Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е 4,40 лв./куб.м, изчислена съгласно
§ 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област
Перник за 2014 г. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване
и канализация” ООД, гр. Перник 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. Перник са, както следва:
Признати годишни разходи:
за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Перник 6 749 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС Студена-сурова
873 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС Студена-непитейна
276 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
837 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
1 356 хил. лв.
Регулаторна база на активите:
за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Перник 5 476 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС Студена-сурова
771 хил.
лв.
за услугата доставяне на вода от ВС Студена-непитейна
363 хил.
лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
1 281 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
2 359 хил.
лв.
Необходим оборотен капитал:
за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Перник 1 403 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС Студена-сурова
171 хил.
лв.
за услугата доставяне на вода от ВС Студена-непитейна
54 хил.
лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
144 хил.
лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
282 хил.
лв.
Необходимият оборотен капитал е определен с параметри от утвърдените цени с
решение № Ц-6/23.02.2015 г. на ДКЕВР при нетен цикъл 80 дни.
Норма на възвръщаемост на капитала:
Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е 6,47%,
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,71% с данъчна ставка
10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 7,84%, равна на утвърдената с
решение № Ц-6/23.02.2015 г. на ДКЕВР.
Необходими годишни приходи:
за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Перник 7 137 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС Студена-сурова
873 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС Студена-непитейна
315 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
920 хил.
лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
1 508 хил. лв.
Количествата вода:
за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Перник“ 6 380 хил. м3
за услугата доставяне на вода от ВС „Студена-непитейна“
2 749 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 2 1 023 хил. м3
за услугата пречистване на отпадъчните води, в т.ч.:
за битови и приравнени към тях
обществени, търговски и други потребители
3 029 хил. м3
за промишлени и други стопански потребители
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степен на замърсяване 2 1 075 хил. м3
Цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник:
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Перник
1,12
лв./куб.м
Цена за услугата доставяне на вода от ВС Студена-непитейна
0,11
лв./куб.м
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 0,19 лв./куб.м
Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсеност 1
0,19
лв./куб.м степен на замърсеност 2
0,32 лв./куб.м
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.
0,32 лв./куб.м
Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсеност 1
0,32
лв./куб.м
степен на замърсеност 2
0,49
лв./куб.м (В цените не е включен ДДС).

Изказвания по т.6:
Докладва Х. Йорданова. С внесеното заявление „Водоснабдяване и канализация”
ООД, гр. Перник предлага цени за водоснабдителни и канализационни услуги, образувани
по метода „горна граница на цени“, изменени по реда на Глава IV от указанията за годишни
корекции на цените по време на регулаторния период. Действащите цени са в сила от
01.03.2015 г. Предложените за утвърждаване цени са публикувани в изискуемия срок по
наредбата. Х. Йорданова представи включените ценообразуващи елементи. Социалната
поносимост на цената за област Перник е 4,40 лв./куб.м. След корекциите на работната
група, цената за доставяне на вода за всички потребители се увеличава от 1,10 лв. на 1,12
лв., за отвеждане се увеличава от 18 ст. на 19 ст./куб. м, за пречистване на битови
потребители и приравнени към тях се увеличава от 29 ст. на 32 ст./куб. м. Комплексната
цена за битови потребители и промишлени потребители със степен на замърсяване 1 цените
са еднакви и се увеличават от 1,57 лв. на 1,63 лв. Увеличението е с 6 ст., което е 3,8%. За
промишлени потребители със степен на замърсяване 2 комплексната цена се увеличава с 8
ст., което е увеличение с 4,3%.
В. Петков обърна внимание на сравнителната таблица на цените на „Водоснабдяване
и канализация” ООД, гр. Перник. Да се коригира отвеждането на промишлени води и
пречиствани на промишлени води. Колко доклади за дружества на които трябва да се
формират цени със степен на замърсяване трябва да бъдат разгледани, освен на
„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник? Има ли такива дружества?
И. Касчиев отговори, че няма такива В и К оператори сред тези, които са внесли
заявления. Операторите със степен на замърсяване са малко.
И. Иванов прочете проекта на решение.
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
Р Е Ш И:
1. Приема доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-37-9/29.12.2015 г. за
утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на
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„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник;
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1. на 16.05.2016 г. от
13:30 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи
„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник, 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. Перник;
5. Насрочва обществено обсъждане за разглеждане на проекта на решение по т.4 на
16.05.2016 г. от 14:00 ч., на което да бъдат поканени представители на заинтересованите
лица.
6. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане
да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР.
7. 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 Светла Тодорова, Ремзи Осман, Валентин Петков и Димитър Кочков.
Решението е взето с пет 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 относно внесено заявление с вх. № В В-17-20-5/20.04.2016 г. за
утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване
и канализация” ЕООД, гр. Смолян;
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1. на 16.05.2016 г. от
13:30 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян, 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” ЕООД, гр. Смолян;
5. Насрочва обществено обсъждане за разглеждане на проекта на решение по т.4 на
16.05.2016 г. от 14:00 ч., на което да бъдат поканени представители на заинтересованите
лица.
6. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане
да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР.
7. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата на
КЕВР.
По т.2 както следва:
1. Приема доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-14-16/10.12.2015 г. за
утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на
„Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас;
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1. на 16.05.2016 г. от
13:30 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи
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„Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, 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” ЕАД, гр. Бургас;
5. Насрочва обществено обсъждане за разглеждане на проекта на решение по т.4 на
16.05.2016 г. от 14:00 ч., на което да бъдат поканени представители на заинтересованите
лица.
6. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане
да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР.
7. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата на
КЕВР.
По т.3 както следва:
1. Приема доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-17-24/08.12.2015 г. за
утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Пловдив;
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1. на 16.05.2016 г. от
13:30 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Пловдив, 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” ЕООД - гр. Пловдив;
5. Насрочва обществено обсъждане за разглеждане на проекта на решение по т.4 на
16.05.2016 г. от 14:00 ч., на което да бъдат поканени представители на заинтересованите
лица.
6. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане
да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР.
7. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата на
КЕВР.
По т.4 както следва:
1. Приема доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-48-2/06.01.2016 г. за
утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на
„Водоснабдяване и Канализация - Свищов” ЕАД, гр. Свищов;
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1. на 16.05.2016 г. от
13:30 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи
„Водоснабдяване и Канализация - Свищов” ЕАД, гр. Свищов, 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 - Свищов” ЕАД, гр. Свищов;
5. Насрочва обществено обсъждане за разглеждане на проекта на решение по т.4 на
16.05.2016 г. от 14:00 ч., на което да бъдат поканени представители на заинтересованите
лица.
6. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане
да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР.
7. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата на
КЕВР.
По т.5 както следва:
1. Приема доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-29-3/09.03.2016 г.,
коригирано и изменено с вх. № В-17-29-3/27.04.2016 г. за утвърждаване на цени на
водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД,
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гр. Русе;
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1. на 16.05.2016 г. от
13:30 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Русе, 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” ЕООД, гр. Русе;
5. Насрочва обществено обсъждане за разглеждане на проекта на решение по т.4 на
16.05.2016 г. от 14:00 ч., на което да бъдат поканени представители на заинтересованите
лица.
6. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане
да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР.
7. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата на
КЕВР.
По т.6 както следва:
1. Приема доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-37-9/29.12.2015 г. за
утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на
„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник;
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1. на 16.05.2016 г. от
13:30 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи
„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник, 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. Перник;
5. Насрочва обществено обсъждане за разглеждане на проекта на решение по т.4 на
16.05.2016 г. от 14:00 ч., на което да бъдат поканени представители на заинтересованите
лица.
6. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане
да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР.
7. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата на
КЕВР.

Приложения:
1. Доклад с вх. № В-Дк-82/21.04.2016 относно внесено заявление за утвърждаване
цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация”
ЕООД, гр. Смолян.
2. Доклад с вх. № В-Дк-83/21.04.2016 относно внесено заявление за утвърждаване на
цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация”
ЕАД, гр. Бургас.
3. Доклад с вх. № В-Дк-84/22.04.2016 относно внесено заявление за утвърждаване на
цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация”
ЕООД - гр. Пловдив.
4. Доклад с вх. № В-Дк-87_04.05.2016 относно внесено заявление за утвърждаване на
цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и Канализация
- Свищов” ЕАД, гр. Свищов.
5. Доклад с вх. № В-Дк-88_04.05.2016 относно внесено заявление за утвърждаване на
цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация”
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ЕООД, гр. Русе.
6. Доклад с вх. № В-Дк-86_04.05.2016 относно внесено заявление за утвърждаване на
цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация”
ООД, гр. Перник.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Р. Осман)
.................................................
(В. Петков)
.................................................
(Д. Кочков)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

79

