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П Р О Т О К О Л 
 

№ 166 

 
София, 29.07.2016 година 

 

Днес, 29.07.2016 г. от 10:07 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 Ремзи Осман, Валентин 

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

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

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

 

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

при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад В-Дк-127/26.07.2016 и проект на решение относно: внесени за 

утвърждаване от КЕВР със заявление с вх. № В-17-21-9/28.06.2016 г., цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация – 

Видин” ЕООД   

 Работна група: Ивайло Касчиев, Ани Гюрова, Лолита Косева 

 

 2. Доклад В-Дк-128/26.07.2016 и проект на решение относно: внесени за 

утвърждаване от КЕВР със заявление с вх. № В-17-25-8/17.06.2016 г., цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване -Дунав” ЕООД  гр. 

Разград 

 Работна група: Ивайло Касчиев, Ани Гюрова, Лолита Косева 

 

 3. Доклад В-Дк-126/26.07.2016 и проект на решение относно: внесени за 

утвърждаване от КЕВР със заявление с вх. № В-17-04-6/07.04.2016 г., коригирано с вх № В-

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

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

ЕООД, гр. Ботевград 

 Работна група: Ивайло Касчиев, Ани Гюрова, Лолита Косева 

 

 4. Доклад В-Дк-129/26.07.2016 и проект на решение относно: внесени за 

утвърждаване от КЕВР със заявление с вх. № В-17-15-6/23.03.2016 г. за утвърждаване на 
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цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” 

ООД, гр. Добрич 

 Работна група: Ивайло Касчиев, Хриси Йорданова, Лолита Косева 

 

 5. Доклад В-Дк-130/26.07.2016 и проект на решение относно: внесени за 

утвърждаване от КЕВР със заявление с вх. № В-17-30-10/27.06.2016 г. цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, 

гр. Враца 

 Работна група: Ивайло Касчиев, Хриси Йорданова, Силвия Маринова 

 

 

По т.1. Комисията, като разгледа заявление с вх. № В-17-21-9/28.06.2016 г., за 

утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на 

„Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, гр. Видин, събраните данни от 

проведените на 13.07.2016 г. открито заседание и обществено обсъждане и Доклад с вх. № 

В-Дк-127/26.07.2016 г.,  установи следното:  

 

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

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

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

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

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

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

ВС „Помпена” 

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

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

ВС „Гравитачна“ 

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

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

 (Цените са без включен ДДС)  

 

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

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

следва: 

ВС „Помпена” 

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

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

(Цените са без включен ДДС)  

 

Във внесеното заявление дружеството не е поискало изменение на действащите цени 

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

тази система.  

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

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

канализационните услуги (НРЦВКУ, Наредбата) за предварително оповестяване в 

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

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

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

 

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

заявление за цени на ВиК услуги 

Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги са образувани съгласно  

НРЦВКУ и Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните 
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услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени“, приети с решение по т. 

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

 

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

следното изменение на ценообразуващите елементи и разходите за ВС “Помпена“:  

 

1.1. Нетекущи активи  

Признатата стойност на нетекущите активи е определена на база отчетната стойност 

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

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

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

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

 

1.2. Среден размер на инвестициите  

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

определен в съответствие с инвестиционните разходи за оставащата  година от 

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

КЕВР допълнен бизнес план, както следва: 

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

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

 

1.3. Необходим оборотен капитал 

Необходимият оборотен капитал включен в регулаторната база на активите е 

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

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

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

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

 

1.4. Регулаторна база на активите (РБА) 

Предложената регулаторна база на активите е образувана с отчетни данни за 

нетекущите активи за 2015 г, както следва:  

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

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

 

1.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

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

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 

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

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

 

1.6. Годишни разходи 

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

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

операторът не е представил обосновка за прогнозираните за двете услуги променливи 

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

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

прогнозирани в съответствие с увеличение на трудовите възнаграждения на работниците и 

служителите на дружеството във връзка с подписан нов Браншови колективен трудов 

договор в сила от 01.05.2016 г.  

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

са както следва: 

1.6.1. За услугата доставяне на вода на потребителите  

Предложените общи разходи в размер на 4 971 хил. лв. са увеличени с 59 хил. лв. 
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спрямо утвърдените в цената за услугата с Решение № Ц-40/26.09.2012 г. на Комисията. 

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е както 

следва:  

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

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

 Променливи разходи, в т.ч.: 

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

утвърдените; 

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

намалени със 170 хил. лв. спрямо утвърдените.   

 Условно-постоянните разходи са прогнозирани равни на утвърдените в 

действащата цена за услугата.  

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

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

 Променливи разходи, в т.ч: 

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

лв., намалени с 5 хил. лв. спрямо утвърдените; 

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

утвърдените; 

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

спрямо утвърдените;  

 Условно-постоянните разходи са прогнозирани равни на утвърдените в 

действащата цена за услугата.  

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

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

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

за 2015 г.; 

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

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

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

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

169 хил. лв. спрямо утвърдените; 

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

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

утвърдените; 

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

утвърдените.  

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

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

утвърдените. 

 

1.6.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води 

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

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

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е както 

следва:  

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

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

 Променливи разходи, в т.ч.: 

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

цена за услугата; 

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

увеличени с 4 хил. лв. спрямо утвърдените.   
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 Условно-постоянните разходи са прогнозирани равни на утвърдените в 

действащата цена за услугата.  

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

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

 Променливи разходи, в т.ч.: 

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

утвърдените; 

 Условно-постоянните разходи са прогнозирани равни на утвърдените в 

действащата цена за услугата.  

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

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

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

за 2015 г.;  

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

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

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

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

хил. лв. спрямо утвърдените. 

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

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

утвърдените; 

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

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

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

утвърдените. 

 

1.7. Количества вода  

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

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

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

периода 2011 - 2015 г. и са както следва: 

Доставяне на вода на потребителите  

Количества вода на входа на ВС                                       6 065 хил. м
3 

Количества вода за доставяне на потребителите             3 113 хил. м
3   

Общи загуби на вода                                                           48,7 % 

Отвеждане на отпадъчните води  

Количествата на отведените отпадъчни води                  1 635 хил. м
3  

 

 

1.8. Необходими годишни приходи 

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

Отвеждане на отпадъчните води  -     506 хил. лв. 

 

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

услуги са направени следните констатации:  

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

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

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

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

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

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

водоснабдителните и канализационните услуги за първия ценови период от регулаторния 

период, като за базова година е използвана 2008 г.  
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3. Правната рамка на метода на регулиране чрез стимули “горна граница на цени” на 

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

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

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

утвърждаване и изменение на цените.  

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

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

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

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

оператора. 

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

основата на ценовия изчислителен модел за утвърдените цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги за предходния ценови период от регулаторния период. 

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

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

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

на вода на потребителите за ВС „Помпена“. 

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

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

Видин за периода 2009 г. – 2013 г.   

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

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

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

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

 

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

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

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

както следва: 

 

3.1. Нетекущи активи  

Предложената признатата стойност на нетекущите активи е определена на база 

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

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

приема. 

 

3.2. Среден размер на инвестиции  

Предложеният среден размер на инвестициите, включени в регулаторната база на 

активите е определен с инвестиционните разходи за оставащата  година от регулаторния 

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

бизнес план и се приема. 

 

3.3. Необходим оборотен капитал 

Предложеният от ВиК оператора необходим оборотен капитал е образуван с нетен 

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

по т. 3.6 се коригира, както следва: 

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

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

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 

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

 

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

т. 3.3 се коригира, както следва: 

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

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

 

3.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

Предложената норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане в 

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

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

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

на Комисията и се приема. 

 

3.6. Признати годишни разходи 

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

изискванията на глава четвърта от Указанията, както следва: 

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

водоснабдителни и канализационни услуги утвърдени с решение № Ц-40/26.09.2012 г. на 

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

данни на НСИ за индекса на потребителските цени. 

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

корекцията със средногодишен инфлационен индекс са коригирани с коефициент за 

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

 

3.6.2. Променливи разходи 

3.6.2.1. За услугата доставяне на вода на потребителите: 

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

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

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

 отчет и прогноза на електрическа енергия за услугата по нива на напрежение; 

 приложен коефициент за енергийна ефективност 0,914 въз основа на усреден 

специфичен разход –  кВтч/м
3
 вода на вход ВС, за периода 2013-2015 г.; 

 действащи цени на електрическа енергия ниско напрежение, мрежови услуги 

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

 действаща цена на електрическа енергия средно напрежение на свободен 

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

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

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

 действаща цена на електрическа енергия ниско напрежение на свободен 

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

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

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

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

равни на отчетените за 2015 г. и се приемат; 

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

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

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

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

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

 

3.6.2.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води: 

разходи за електроенергия за технологични нужди за услугата отвеждане на 

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

при отчитане на следните фактори: 
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 отчет и прогноза на електрическа енергия за услугата по нива на напрежение; 

 приложен коефициент за енергийна ефективност 0,938 въз основа на усреден 

специфичен разход –  кВтч/м3 отведена отпадъчна вода, за периода 2013-2015 г.; 

 действащи цени на електрическа енергия ниско напрежение, мрежови услуги 

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

 действаща цена на електрическа енергия средно напрежение на свободен 

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

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

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

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

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

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

 

3.6.3. Разходи за амортизации 

 Предложените разходи за амортизации и разходи за амортизации от инвестиции за 

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

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

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

се приемат. 
 

3.7. Количества вода  

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

отпадъчните води не се приемат.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Количествата на отведените отпадъчни води       -  1 667 хил. м
3  

 

 

3.8. Необходими годишни приходи 

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

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

 

3.9. Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги 

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

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

Видин за 2015 г. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и 

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

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

услуги. 

 

Във връзка с изложеното, разходите и ценообразуващите елементи за 

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

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

 

Признати годишни разходи: 

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

за услугата отвеждане на отпадъчните води            -    425 хил. лв. 
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Регулаторна база на активите: 

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

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

 

Необходим оборотен капитал: 

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

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

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 

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

 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

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

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 

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

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

 

Необходими годишни приходи: 

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

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

 

Количества вода:  

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

Количествата на отведените отпадъчни води        - 1 667 хил. м
3   

 

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

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

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

 (Цените са без включен ДДС)  

 

 4. Открито заседание на КЕВР, обществено обсъждане и допълнително 

постъпили в законоустановения 14-дневен срок становища по проекта на 

решение за утвърждаване на цени. 
 

4.1. Открито заседание 

  В съответствие с разпоредбите на чл. 23 от НРЦВКУ и чл. 43, ал. 6 от Правилника 

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

на закрито заседание на Комисията, проведено на 06.07.2016 г., с протоколно решение по т. 

1 от протокол № 146/06.07.2016 г. е приет доклада на работната група с вх. № В-Дк-

127/04.07.2016 г. и е определена дата за провеждането на открито заседание и обществено 

обсъждане на предложението за цени на 13.07.2016 г. от 10.00 ч. 

С писмо на КЕВР, изх. № В-17-21-9/07.07.2016 г., „Водоснабдяване и канализация -

Видин” ЕООД,  гр. Видин е информирано за организирано на 13.07.2016 г. открито 

заседание на Комисията, на което се яви г-н Георги Владов – управител. 

Направени са следните изказвания: 

Г. Владов заяви, че по принцип доклада се приема от дружеството. Единствено имат 

въпрос, относно непризнаването на разходите за увеличение на работните заплати. 

Посоченото увеличение се налага поради увеличението на минималната работна заплата и 

факта, че 110 от служителите на дружеството са на минимална заплата. Също така посочи, 

че не може да се постигне допълнителна оптимизация на персонала на дружеството, като 

дава пример, че през 1992 г., когато се е инкасирало на  шест месеца, работещите в 

дружеството са били 315 човека, а към момента се инкасира на всеки месец и работещите са 

290.   
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Доц. д-р И. Н. Иванов посочи, че населението също е намаляло. 

Г. Владов заяви, че втората точка, която засяга сегашната цена, но в по-малка степен 

от ФРЗ, е намалението на водните количества. Посочва, че от увеличението на работната 

заплата разходите ще са от порядъка на 90 хил. лв. годишно, като на полугодието 

дружеството е на 270 хил. лв. загуба. Събираемостта е над 94%, загубите на вода са  49,5%, 

режимът на водоподаване е ликвидиран, но дружеството трябва да получи съответната 

цена, за да продължи да предоставя качествени услуги. Изрази мнение, че с цената, която 

Комисията е одобрила в доклада, дружеството ще покрие само разхода за работни заплати. 

И. Касчиев заяви, че въпросът за заплатите е поставян на почти всички заседания, 

като отговорът е винаги един и същ. Тези разходи спадат към категорията на условно-

постоянните и съгласно действащите Указания тези разходи само се индексират с инфлация 

минус коефициент за ефективност – х. Ако има въведени нови обекти в експлоатация, 

тогава се отразяват при обосновка допълнителни разходи за възнаграждения, спрямо това, 

което е утвърдено в действащите цени. 

Р. Осман заяви, че всеки управител иска увеличение на заплатите на своите 

служители, но от друга страна, потребителите винаги искат да не плащат висока цена на 

съответната услуга. Задължение на Комисията е да се намери баланс. Подготвеният доклад 

е обективен и този баланс го има. Задава въпроса как може да се признаят тези искани от  

страна на дружеството разходи за увеличаване на заплатите при наличие на Указания, 

които Комисията е длъжна да спазва.  

Г. Владов заяви, че не е намерил отговор откъде ще се дадат пари на хората за 

заплати, спазвайки закона и изрази мнение, че докладът изглежда балансиран, но не е 

реален. Посочи, че тук е ролята на правителството и на Народното събрание, като може би 

трябва да се приеме по-диференцирана политика към ВиК дружествата в Северозападна 

България или да се намери вариант за водни помощи, каквото е предложението на Съюза на 

ВиК операторите.  

 

 

4.2. Обществено обсъждане 

С писмо на КЕВР с изх. № В-04-00-89/06.07.2016 г., като заинтересовани лица са 

поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на 

Република България, Национален браншов синдикат „Водоснабдител” - КНСБ, 

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на 

индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска 

стопанска камара, Българска асоциация по водите, Съюза на В и К операторите в Република 

България, Федерация на потребителите в България, Федерация (Строителство, Индустрия и 

Водоснабдяване) – Подкрепа, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение 

„ДНЕС“, община Ботевград. 

На общественото обсъждане присъстваха г-н Красимир Богоев – заместник-

председател на Национален браншов синдикат „Водоснабдител”- КНСБ; г-н Александър 

Димитров – началник отдел „Икономически анализи“ в Българска търговско-промишлена 

палата; г-н Благой Козарев – заместник-председател на Българска асоциация по водите; г-н 

Ганчо Тенев – председател на Съюза на В и К операторите в Република България; г-н Огнян 

Димов – заместник - председател на Федерация (Строителство, Индустрия и 

Водоснабдяване) – Подкрепа; г-н Борис Борисов – заместник-кмет на община Ботевград. 

На общественото обсъждане присъстваха също: г-н Георги Владов – управител на 

„ВиК - Видин” ЕООД, гр. Видин; г-н Стоян Иванов – управител на „Водоснабдяване – 

Дунав“ ЕООД, гр. Разград; г-жа Илияна Веселинова – главен счетоводител на 

„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград; г-н Цветозар Гаврилов – управител на „ВиК– 

Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград; г-н Петър Калчев – управител на „ВиК“ ООД, гр. Добрич; г-

н Мариян Николов – заместник-управител на „ВиК“ ООД, гр. Добрич; г-н Кирил Кочев – 

главен инженер на „ВиК“ ООД, гр. Враца; г-жа Верка Иванова – главен счетоводител на 

„ВиК“ ООД, гр. Враца; г-н Бойко Ничев – ръководител направление във „ВиК“ ООД, гр. 
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Враца. 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на 

Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, 

Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Федерация 

на потребителите в България, Комисия за защита на потребителите и Гражданско движение 

„ДНЕС“ не изпращат свои представители.  

Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масово 

осведомяване. 

Бяха направени следните изказвания: 

К. Богоев – Национален браншов синдикат „Водоснабдител”- КНСБ зададе въпрос 

защо при разглеждането на ценови заявления за държавни ВиК оператори отсъства 

собственика, в лицето на МРРБ. Апелира към Комисията за приемане на разходите за 

работни заплати, включително годишна индексация на фонда с 1%, и промяна размера на 

минималните работни заплати. 

А. Димитров – началник отдел „Икономически анализи“ в Българска търговско-

промишлена палата изказа становище без микрофон. Няма възражения. 

Б. Козарев – заместник-председател на Българска асоциация по водите изказа 

становище от името на асоциацията в подкрепа исканията на ВиК операторите. 

Г. Тенев – председател на Съюза на В и К операторите в Република България заяви, 

че населението намалява, но мрежата остава същата, имоти не се изключват и разходите за 

поддръжка не намаляват. По отношение на новите пречиствателни станции за отпадъчни 

води посочва, че са построени от общините, при което не са взети под внимание доста от 

забележките на операторите. По всички има доработки, които са извън гаранционния 

период. Няма станция, която да е пусната за един месец. Самият период е между шест и 

девет месеца. Това е идеален вариант. Веднага след това ще последва и проблем с утайките. 

Тези проблеми са наредени един след друг. 

О. Димов – заместник - председател на Федерация (Строителство, Индустрия и 

Водоснабдяване) – Подкрепа заяви, че освен, че заплатите ежегодно се индексират с един 

процент за прослужено време, от началото на годината минималната работна заплата стана 

460 лв. Минимална заплата за бранша е увеличена с коефициент 1,05. Апелира 

предложенията на ВиК операторите да бъдат взети в предвид, за да се гарантира високото 

качество на услугата. 

 

4.3. Постъпили писмени възражения 

4.3.1. В регламентирания 14-дневен срок след проведеното обществено обсъждане е 

постъпило писмено възражение от „Водоснабдяване и канализация – Видин ” ЕООД, гр. 

Видин с вх. № В-17-21-9/22.07.2016 г. по отношение на извършените корекции на разходите 

за възнаграждения.  

В подкрепа на възражението дружеството представя следните аргументи: 

 Към 30.06.2016 г.  разходите за заплати (1126 хил. лв.) и за осигурителни вноски 

(357 хил. лв.) представляват  53% от общите разходи на дружеството. Тези данни показват, 

че дружеството не разполага със свободен паричен ресурс за инвестиции в нови активи и 

реконструкции на ВиК съоръжения, като свободните средства се насочват главно за 

изплащане на заплати и аварийни ремонти; 

 По изчисления на дружеството при средни количества вода, предложени от КЕВР 

– 3177 м
3
 за доставяне и 1667 м

З
 за отвеждане и с предложеното увеличение от 0,06 лв. за 

доставяне и 0,03 лв. за отвеждане, годишните приходите които се очакват от увеличението 

са в размер на около 200 хил. лв.,  т.е очакваното увеличение до края на годината е в размер 

на около 100 хил. лв. Към 30.06.2016г. работещите в дружеството са 287 бр., от които 147 

бр. са на минимална работна заплата, а работещите до 450 лв. – 40 бр., или 65% от 

персонала на дружеството реално работи на и около минималната работна заплата. Предвид 

горе посочените данни и направени изчисления, ФРЗ се увеличава с около 85 хил. лв. през 

2016 г. От направените прогнозни изчисления става ясно, че предложеното увеличение ще 
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стигне да покрие ръста на работните заплати само в частта от увеличението на МРЗ. 

Предвид количествата и заложеното увеличение в ценовия модел, предложен от 

дружеството, увеличението на приходите до края на 2016 г. в годишен размер ще е около 

300 хил. лв - необходим паричен ресурс да се направят съответните инвестиции по 

одобрения бизнес план и за увеличението на работните заплати. 

 От представените отчетни данни в КЕВР за последните години – 2014 г. и 2015 г. 

се вижда че дружеството реално работи на загуба от регулираните дейности. През 2014 г. 

балансовата печалба е 16 хил. лв., а през 2015 г. – 22 хил. лв. Към 30.06.2016 г. „ВиК – 

Видин“ ЕООД приключва със счетоводна загуба от 269 хил. лв., като са направени 

инвестиции за  

25 хил. лв. главно в активи корпоративна собственост. Свободни средства за инвестиции 

няма, което показва, че ако дружеството продължи да работи с цените, предложени от 

КЕВР -  

1,56 лв. за доставяне и 0,28 лв. за отвеждане, няма да бъде изпълнена планираната 

инвестиционна програма. 

 Последната утвърдена цена на дружеството е влязла в сила от 01.10.2012 г., а 

промяна на фонд работна заплата в дружеството не е правена от месец октомври 2008 г., 

което е довело до трайна тенденция на напускане на квалифициран персонал и постоянно 

текучество. 

 От 01.05.2016 г. е в сила нов Браншов колективен трудов договор (БКТД), 

сключен между „Съюз на ВиК операторите“, НБС „Водоснабдител - КНСБ“ и Федерация 

„Строителство, индустрия и водоснабдяване - Подкрепа“. Съгласно чл.10, ал.2 от БКТД,  

размерите на минималните основни трудови възнаграждения за отделните категории 

персонал, съгласно Приложение №1 към чл.9, ал.1, т.1 от Кодекса за социалното 

осигуряване трябва да бъдат размерите на Минималните осигурителни доходи за всяка 

календарна година. За 2015 г. средният осигурителен доход на едно лице за нашата 

икономическа дейност е в размер на 488 лв., а за 2016 г. – 553 лв., което е с около 13% 

увеличение, за което дружеството  не разполага с необходимия финансов ресурс. 

 

4.3.2. В 14-дневния срок е постъпила и позиция на Национален браншов синдикат 

„Водоснабдител“ – КНСБ, в която се подкрепя изложените писмено и изразени на 

общественото обсъждане от управителя на „ВиК-Видин“ ЕООД аргументи за повишаване 

цените на ВиК услугите предоставяни от дружеството. Считат, че увеличението на 

трудовите възнаграждения на практика покрива увеличението на размера на минималната 

заплата съгласно постановление на Министерски съвет, както и за спазване 

договореностите на Браншовия колективен трудов договор сключен между социалните 

партньори. Настояват при одобряването на съответния бизнес план Комисията да признава 

заложените в тях параметри за ръст на работните заплати на персонала на ВиК операторите. 
 

 

4.4. Становище по постъпили писмени възражения 

 Възраженията по т. 4.3.1 и 4.3.2, относно разходите за възнаграждения  не се 

приемат с мотива, че тези разходи по своята същност са  условно-постоянни и по време на 

регулаторния период същите се променят съгласно т. 51 от Указанията, и се индексират със 

средногодишен инфлационен индекс за дванадесет месечен предходен период, определен 

на основата на данни от НСИ, намален с коефициент за подобряване на ефективността Х, в 

съответствие с т.53 и т.55 от Указанията. 

 

5. Разходи и ценообразуващи елементи 

За услугата доставяне на вода на потребителите: 

Разходите за електроенергия за технологични нужди се приемат в размер на 619 

хил. лв., при отчитане на следните фактори: 

 отчет и прогноза на електрическа енергия за услугата по нива на напрежение; 
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 действащи цени на електрическа енергия ниско напрежение, мрежови услуги 

и надбавки, утвърдени с Решение № Ц-19/30.06.2016 г. на Комисията; 

 действаща цена на електрическа енергия средно напрежение на свободен 

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

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

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

 действаща цена на електрическа енергия ниско напрежение на свободен 

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

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

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

 

За услугата отвеждане на отпадъчните води: 

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

приемат, а се коригират на 99 хил. лв., при отчитане на следните фактори: 

 отчет и прогноза на електрическа енергия за услугата по нива на напрежение; 

 действащи цени на електрическа енергия ниско напрежение, мрежови услуги 

и надбавки, утвърдени с Решение № Ц-19/30.06.2016 г. на Комисията; 

 действаща цена на електрическа енергия средно напрежение на свободен 

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

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

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

 

Изказвания по т.1:  

Докладва А. Гюрова, която отбеляза, че в 14-дневния срок след проведените открито 

заседание и обществено обсъждане са постъпили писмени възражения от „Водоснабдяване 

и канализация - Видин” ЕООД относно извършените корекции на разходите за 

възнаграждения. Възражението е отразено в доклада. След внасяне на заседанието е 

постъпило писмено възражение от Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ – 

КНСБ отново във връзка с коригираните разходи за възнаграждения. Работната група 

счита, че няма как да бъдат приети възраженията. Този разход е условно-постоянен и по 

време на регулаторния период се променя съгласно т. 51 от Указанията. Индексира се със 

средногодишен инфлационен индекс за дванадесет месечен предходен период, намален с 

коефициент за подобряване на ефективността Х в съответствие с т.53 и т.55 от Указанията. 

Във връзка с влязлото изменение на цената на електрическата енергия ниско напрежение, 

мрежови услуги и надбавки от 01.07.2016 г., работната група е преразгледала разходите за 

електроенергия на дружеството, в резултат на което цените за водоснабдителните и 

канализационните услуги на ВС „Помпена“ са за услугата доставяне на вода на 

потребителите в размер от 1,57 лв./куб.м, за услугата отвеждане на отпадъчните води - 0,28 

лв./куб.м. При тези цени комплексната цена за услугите за битови потребители е увеличена 

с 5,7% от действащата цена - 1,85 лв./куб.м. без ДДС и 2,22 лв./куб.м. с ДДС. Същата остава 

под нивото на социална поносимост за област Видин, която е 2,65 лв./куб.м. 

 И. Н. Иванов уточни, че по отношение на предварително направеното предложение 

от работната група има увеличение с 1 ст. на цената за услугата доставяне на вода на 

потребителите. Услугата отвеждане на отпадъчните води остава непроменена. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания, прочете проекта на решение и го 

подложи на гласуване. 

 

 

 Предвид изложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 13 от Закона за 

регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а” 

от 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 
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по т. 5 от протокол № 17/31.01.2011 г. на ДКЕВР и във връзка със заявление с № В-17-

21-9/28.06.2016 г., за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните 

услуги на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД,  гр. Видин 

  

I. Утвърждава на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, гр. Видин за 

ВС „Помпена“ ценообразуващи елементи на цените по т. II, както следва:  

 

Признати годишни разходи: 

за услугата доставяне на вода на потребителите     - 4 764 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води            -    430 хил. лв. 

 

Регулаторна база на активите: 

за услугата доставяне на вода на потребителите    - 2 836 хил. лв. 

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

 

Необходим оборотен капитал: 

за услугата доставяне на вода на потребителите    -  350 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води           -    26 хил. лв. 

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 

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

 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

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

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 

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

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

 

Необходими годишни приходи: 

за услугата доставяне на вода на потребителите   - 4 982 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води          -    465 хил. лв. 

 

Количества вода:  

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

Количествата на отведените отпадъчни води        - 1 667 хил. м
3   

 

ІІ. Утвърждава, считано от 01.08.2016 г. цени без ДДС за водоснабдителните и 

канализационните услуги за ВС „Помпена“, предоставяни от „Водоснабдяване и 

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

 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите  - 1,57 лв./куб.м 

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

 (Цените са без включен ДДС) 

 

 

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

на Комисията Ремзи Осман, Валентин Петков и Димитър Кочков. 

 

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

Димитър Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.  
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По т.2. Комисията, като разгледа заявление с вх. № В-17-25-8/17.06.2016 г., за 

утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на 

„Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград, събраните данни от проведените на 

13.07.2016 г. открито заседание и обществено обсъждане и Доклад с вх. № В-Дк-

128/26.07.2016 г.,  установи следното:  

 

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

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

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

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

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

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

следва:  

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

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

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води   

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

- за промишлени и др. стопански потребители:  

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

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

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

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

 (Цените са без включен ДДС)  

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

Дунав” ЕООД, гр. Разград е утвърдена цена  за услугата доставяне на вода с непитейни 

качества - 1,40 лв./куб.м (без включен ДДС) 

 

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

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

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

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

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води за 

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

- за промишлени и др. стопански потребители:  

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

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

степен на замърсяване 3                                  - 0,97 лв./куб.м  

(Цените са без включен ДДС)  

 

Във внесеното заявление дружеството не е поискало изменение на действащите 

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

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

услуги.  

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

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

канализационните услуги (НРЦВКУ, Наредбата) за предварително оповестяване в 

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

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

часа“ от 11.05.2016 г.  

 

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

заявление за цени на ВиК услуги 

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

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

5 от Протокол № 17/31.01.2011 г. на КЕВР (Указанията). ВиК операторът е предложил в 

заявлението за утвърждаване на цени на ВиК услуги, следното изменение на 

ценообразуващите елементи и разходите:  

 

1.1. Нетекущи активи  

Признатата стойност на нетекущите активи е определена на база отчетната стойност 

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

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

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

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

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

 

1.2. Среден размер на инвестициите  

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

определен в съответствие с инвестиционните разходи за оставащата година от 

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

КЕВР допълнен бизнес план, както следва: 

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

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

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

 

1.3. Необходим оборотен капитал 

Необходимият оборотен капитал включен в регулаторната база на активите е 

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

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

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

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

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

 

1.4. Регулаторна база на активите (РБА) 

Предложената регулаторна база на активите е образувана с отчетни данни на 

нетекущите активи за 2015 г, както следва:  

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

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

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

 

1.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

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

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 

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

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

 

1.6. Годишни разходи 

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

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

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

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

услуги са както следва: 

1.6.1. За услугата доставяне на вода на потребителите  

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

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

следва:  

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

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

включват: 

 Променливи разходи, в т.ч.: 

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

утвърдените; 

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

увеличени с 2 хил. лв. спрямо утвърдените; 

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

намалени с 11 хил. лв. спрямо утвърдените.   

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

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

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

01.11.2015 г.“. 

 Условно-постоянни разходи, в т.ч.: 

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

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

спрямо утвърдените; 

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

намалени със 71 хил.лв. спрямо утвърдените.  

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

утвърдените; 

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

спрямо утвърдените; 

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

утвърдените; 

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

спрямо утвърдените и включват: 

 Променливи разходи, в т.ч: 

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

утвърдените; 

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

спрямо утвърдените; 

 Условно-постоянни разходи, в т.ч.: 

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

утвърдените; 

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

спрямо утвърдените; 

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

спрямо утвърдените; 

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

спрямо утвърдените; 

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

спрямо утвърдените; 

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

лв. спрямо утвърдените; 

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

спрямо утвърдените; 

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

с 10 хил. лв. спрямо утвърдените; 

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

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

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

спрямо утвърдените; 

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

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

утвърдените; 

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

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

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

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

хил.лв. спрямо утвърдените; 

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

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

утвърдените; 

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

утвърдените.  

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

и включват: 

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

утвърдени 1 000 лв.; 

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

утвърдените; 

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

лв. спрямо утвърдените; 

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

утвърдените; 

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

хил.лв. спрямо утвърдените; 

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

спрямо утвърдените; 

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

спрямо утвърдените; 

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

утвърдените; 

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

хил. лв. спрямо утвърдените. 

 

1.6.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води 

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

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

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е както 

следва:  

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

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

 Променливи разходи, в т.ч.: 

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

разход не е включен в утвърдените; 

 Условно-постоянни разходи, в т.ч.: 

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

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

Останалите условно-постоянни разходи са прогнозирани равни на утвърдените в 

действащата цена за услугата. 
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Разходите за външни услуги в размер на 13 хил. лв. са увеличени с 5 хил. лв. 

спрямо утвърдените и включват: 

 Променливи разходи, в т.ч.: 

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

утвърдените цени; 

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

 Условно-постоянни разходи, в т.ч.: 

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

спрямо утвърдените.  

Останалите условно-постоянни разходи са прогнозирани равни на утвърдените в 

действащата цена за услугата. 

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

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

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

за 2015 г.; 

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

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

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

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

хил.лв. спрямо утвърдените; 

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

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

утвърдените; 

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

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

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

лв.спрямо утвърдените. 

 

1.6.3. За услугата пречистване на отпадъчните води 

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

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

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е както 

следва:  

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

утвърдените в действащата цена за услугата и включват: 

 Променливи разходи, в т.ч.:  

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

утвърдените;  

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

намалени с 12 хил.лв. спрямо утвърдените; 

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

намалени със 146 хил. лв. спрямо утвърдените.   

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

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

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

01.11.2015 г.“. 

 Условно-постоянни разходи, в т.ч.: 

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

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

спрямо утвърдените; 

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

намалени със 13 хил. лв. спрямо утвърдените.  

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

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

включват: 

 Променливи разходи, в т.ч.: 

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

намалени с 8 хил. лв.; 

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

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

утвърдените; 

 Условно-постоянните разходи, в т.ч.:  

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

утвърдените; 

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

спрямо утвърдените; 

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

утвърдените; 

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

утвърден в действащите цени; 

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

спрямо утвърдените; 

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

спрямо утвърдените; 

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

с 27 хил. лв. спрямо утвърдените; 

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

хил. лв. спрямо утвърдените; 

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

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

утвърдените; 

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

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

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

за 2015 г.; 

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

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

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

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

хил.лв. спрямо утвърдените; 

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

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

утвърдените; 

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

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

в т.ч.:  

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

увеличен с 3 хил. лв. спрямо утвърдените; 

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

утвърдените; 

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

спрямо утвърдените; 

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

утвърдените; 

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

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

утвърдените; 

Останалите условно-постоянни разходи са прогнозирани равни на утвърдените в 

действащата цена за услугата. 

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

лв. спрямо утвърдените. 

 

1.7. Количества вода  

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

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

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

Доставяне на вода на потребителите  

Количества вода на входа на ВС                                                  - 12 004 хил. м
3 

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

Общи загуби на вода                                                                      - 71,03 % 

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

3  
 

Пречистване на отпадъчните води  

Количествата на пречистените отпадъчни води                         - 3 222 хил. м
3  

 

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. - 1 476 хил. м
3
 

Промишлени и други стопански потребители:                            

    степен на замърсяване 1                   -1 198 хил. м
3
 

    степен на замърсяване 2                   -   464 хил. м
3
 

    степен на замърсяване 3                   -     85 хил. м
3
 

 

ВиК операторът е посочил, че при определяне на прогнозните количества 

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

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

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

подаването за пречистване на отпадъчните си води и включените за пречистване 

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

 

Предложените коефициенти отразяващи степента на замърсяване съответстват на 

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

 

1.8. Необходими годишни приходи 

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

Отвеждане на отпадъчните води         -     192 хил. лв. 

Пречистване на отпадъчните води         -   1 052 хил. лв. 

 

2.Констатации и правна рамка 

Въз основа на извършения анализ на внесеното заявление за цени на ВиК 

услуги са направени следните констатации:  

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

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

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

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

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

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

водоснабдителните и канализационните услуги за първия ценови период от регулаторния 

период, като за базова година е използвана 2008 г.  

3. С Решение № Ц - 027/14.06.2010 г. на основание чл. 19 от Закона за регулиране на 
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водоснабдителните и канализационни услуги (ЗРВКУ), Комисията е утвърдила цена на 

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

ВиК услуги за втори ценови период от регулаторния период. 

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

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

Дунав“ ЕООД, гр. Разград за периода 2009 г. – 2013 г.   

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

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

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

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

 

3. Предложение за корекция на разходи и ценообразуващи елементи 

След извършения преглед на заявлението за цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване 

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

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

Указанията, както следва: 

 

3.1. Нетекущи активи  

Предложената признатата стойност на нетекущите активи е определена на база 

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

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

приема. 

 

3.2. Среден размер на инвестиции  

Предложеният среден размер на инвестициите, включени в регулаторната база на 

активите е определен с инвестиционните разходи за оставащата  година от регулаторния 

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

бизнес план и се приема. 

 

3.3. Необходим оборотен капитал 

Предложеният от ВиК оператора необходим оборотен капитал е образуван с нетен 

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

по т. 3.6 се коригира, както следва: 

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

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

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

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 

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

 

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

т. 3.3 се коригира, както следва: 

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

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

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

 

3.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

Предложената нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане в 

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

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

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

се приема. 
 

3.6. Признати годишни разходи 

Предложените разходи за ВиК услугите не се приемат и се предлага да се коригират 

съгласно изискванията на глава четвърта от Указанията, както следва: 

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

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

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

данни на НСИ за индекса на потребителските цени. 

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

корекцията със средногодишен инфлационен индекс са коригирани с коефициент за 

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

 

3.6.2. Променливи разходи 

3.6.2.1. За услугата доставяне на вода на потребителите: 

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

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

количества за 2016 г.; 

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

приемат; 

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

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

 отчет и прогноза на електрическа енергия за услугата по нива на 

напрежение; 

 действащи цени на електрическа енергия ниско напрежение, мрежови 

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

 действаща цена на електрическа енергия на свободен пазар, съгласно 

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

активна  електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група, 

с пълно администриране на информационния на информационния поток с ЕСО и 

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

енергийни услуги“ ЕООД. 

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

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

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

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

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

 

3.6.2.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води: 

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

приемат; 

разходи за такса регулиране в размер на 1 000 лв. са определени в съответствие с 
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дължимата от ВиК оператора такса регулиране към 01.01.2016 г. и се приемат; 

 

3.6.2.3. За услугата пречистване на отпадъчните води: 

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

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

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

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

 отчет и прогноза на електрическа енергия за услугата по нива на 

напрежение; 

 действащи цени на електрическа енергия ниско напрежение, мрежови 

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

 действаща цена на електрическа енергия на свободен пазар, съгласно 

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

активна  електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща 

група, с пълно администриране на информационния на информационния поток с 

ЕСО и поемане на разходите за небаланси за период от една година, сключен с 

"Енерго-про енергийни услуги“ ЕООД. 

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

приемат; 

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

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

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

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

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

 

3.6.3. Разходи за амортизации 

Предложените разходи за амортизации и разходи за амортизации от инвестиции за 

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

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

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

приемат. 
 

3.7. Количества вода  

Предложените количества за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води не се приемат.  

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

действащите цени на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград утвърдени с решение № 

Ц-42/12.12.2011 г. на комисията, са образувани с отчетени за 2008 г. количества доставена  

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

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

доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“ и отведените отпадъчни води в новия 

ценови модел на дружеството са коригирани на базата на средногодишни количества, 

изчислени въз основа на отчетни данни за периода 2009 - 2015 г. и средногодишни 

количества пречистени отпадъчни води за периода 2010 – 2012 г., както следва: 

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

Количествата на отведените отпадъчни води                                         - 2 111 хил. м
3  

 

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

т.ч.: 

битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.  - 1 479 хил. м
3
 

            промишлени и други стопански потребители                             - 1 629 хил. м
3
 

степен на замърсяване 1                             -     819 хил. м
3
 

степен на замърсяване 2                             -     605 хил. м
3
 

степен на замърсяване 3                             -     205 хил. м
3
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3.8. Необходими годишни приходи 

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

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

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

 

3.9. Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги 

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

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

област Разград за 2015 г. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от 

„Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград за битови и приравнените към тях 

обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на 

цената на В и К услуги. 

 

Във връзка с изложеното, разходите и ценообразуващите елементи за 

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

гр. Разград са, както следва: 

Признати годишни разходи: 

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

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

за услугата пречистване на отпадъчните води                                    - 1 059 хил. лв. 

 

Регулаторна база на активите: 

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

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

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

 

Необходим оборотен капитал: 

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

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

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

Необходимият оборотен капитал е определен, съгласно Указанията при нетен цикъл 

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

 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

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

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 

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

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

 

Необходими годишни приходи: 

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

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

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

 

Количества вода:  

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

Количествата на отведените отпадъчни води                                         - 2 111 хил. м
3  

 

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

т.ч.: 

битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.  - 1 479 хил. м
3
 

            промишлени и други стопански потребители                             - 1 629 хил. м
3
 

степен на замърсяване 1                             -    819 хил. м
3
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степен на замърсяване 2                             -   605 хил. м
3
 

степен на замърсяване 3                             -   205 хил. м
3
 

 

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

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите                                   -  2,11 

лв./куб.м 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води                                            - 0,08 

лв./куб.м 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води за 

   - битови и приравнени към тях обществени,търговски и др.потребители - 0,17 

лв./куб.м 
   - за промишлени и др. стопански потребители:  

     степен на замърсяване 1                                 - 0,35 

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

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

лв./куб.м  
(Цените са без включен ДДС)  

 

4. Открито заседание на КЕВР, обществено обсъждане и допълнително постъпили в 

законоустановения 14-дневен срок становища по проекта на решение за утвърждаване 

на цени. 
 

4.1. Открито заседание 

 В съответствие с разпоредбите на чл. 23 от НРЦВКУ и чл. 43, ал. 6 от Правилника за 

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

закрито заседание на Комисията, проведено на 06.07.2016 г., с протоколно решение по т. 2 

от протокол № 146/06.07.2016 г. е приет доклада на работната група с вх. № В-Дк-

128/04.07.2016 г. и е определена дата за провеждането на открито заседание и обществено 

обсъждане на предложението за цени на 13.07.2016 г. от 10.00 ч. 

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-25-8/07.07.2016 г. „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, 

гр. Разград е информирано за организирано на 13.07.2016 г. открито заседание на 

Комисията, на което се явиха г-н Стоян Иванов – управител и г-жа Илияна Веселинова – 

главен счетоводител. 

Беше направено следното изказване: 

С. Иванов заяви, че от страна на дружеството няма забележки към така предложения 

ни доклад. Отбелязва, че процесите във ВиК сектора към настоящия момент са 

изключително динамични и това, което е предложено от дружеството и одобрено от 

Комисията, може да се очаква при тези промени и процеси, които протичат сега, в близко 

време отново да протекат същите искания.   

 

4.2. Обществено обсъждане 

С писмо на КЕВР с изх. № В-04-00-89/06.07.2016 г., като заинтересовани лица бяха 

поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на 

Република България, Национален браншов синдикат „Водоснабдител” - КНСБ, 

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на 

индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска 

стопанска камара, Българска асоциация по водите, Съюза на В и К операторите в Република 

България, Федерация на потребителите в България, Федерация (Строителство, Индустрия и 

Водоснабдяване) – Подкрепа, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение 

„ДНЕС“, община Ботевград. 
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На общественото обсъждане присъстваха г-н Красимир Богоев – заместник-

председател на Национален браншов синдикат „Водоснабдител”- КНСБ; г-н Александър 

Димитров – началник отдел „Икономически анализи“ в Българска търговско-промишлена 

палата; г-н Благой Козарев – заместник-председател на Българска асоциация по водите; г-н 

Ганчо Тенев – председател на Съюза на В и К операторите в Република България; г-н Огнян 

Димов – заместник - председател на Федерация (Строителство, Индустрия и 

Водоснабдяване) – Подкрепа; г-н Борис Борисов – заместник-кмет на община Ботевград. 

На общественото обсъждане присъстваха също: г-н Георги Владов – управител на 

„ВиК - Видин” ЕООД, гр. Видин; г-н Стоян Иванов – управител на „Водоснабдяване – 

Дунав“ ЕООД, гр. Разград; г-жа Илияна Веселинова – главен счетоводител на 

„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград; г-н Цветозар Гаврилов – управител на „ВиК– 

Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград; г-н Петър Калчев – управител на „ВиК“ ООД, гр. Добрич; г-

н Мариян Николов – заместник-управител на „ВиК“ ООД, гр. Добрич; г-н Кирил Кочев – 

главен инженер на „ВиК“ ООД, гр. Враца; г-жа Верка Иванова – главен счетоводител на 

„ВиК“ ООД, гр. Враца; г-н Бойко Ничев – ръководител направление във „ВиК“ ООД, гр. 

Враца. 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на 

Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, 

Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Федерация 

на потребителите в България, Комисия за защита на потребителите и Гражданско движение 

„ДНЕС“ не изпращат свои представители.  

Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масово 

осведомяване. 

Бяха направени следните изказвания: 

К. Богоев – Национален браншов синдикат „Водоснабдител”- КНСБ зададе въпрос 

защо при разглеждането на ценови заявления за държавни ВиК оператори отсъства 

собственика в лицето на МРРБ. Апелира към Комисията за приемане на разходите за 

работни заплати, включително годишна индексация на фонда с 1%, и промяна размера на 

минималните работни заплати. 

А. Димитров – началник отдел „Икономически анализи“ в Българска търговско-

промишлена палата изказа становище без микрофон. Няма възражения. 

Б. Козарев – заместник-председател на Българска асоциация по водите изказа 

становище от името на асоциацията в подкрепа исканията на ВиК операторите. 

Г. Тенев – председател на Съюза на В и К операторите в Република България заяви, 

че населението намалява, но мрежата остава същата, имоти не се изключват и разходите за 

поддръжка не намаляват. По отношение на новите пречиствателни станции за отпадъчни 

води посочи, че са построени от общините, при което не са взети под внимание доста от 

забележките на операторите. По всички има доработки, които са извън гаранционния 

период. Няма станция, която да е пусната за един месец. Самият период е между шест и 

девет месеца. Това е идеален вариант. Веднага след това ще последва и проблем с утайките. 

Тези проблеми са наредени един след друг. 

О. Димов – заместник - председател на Федерация (Строителство, Индустрия и 

Водоснабдяване) – Подкрепа заяви, че освен, че заплатите ежегодно се индексират с един 

процент за прослужено време, от началото на годината минималната работна заплата е 460 

лв. Минималната заплата за бранша е увеличена с коефициент 1,05. Апелира 

предложенията на ВиК операторите да бъдат взети в предвид, за да се гарантира високото 

качество на услугата. 

 

4.3. Постъпили писмени възражения 

В регламентирания 14-дневен срок след проведеното обществено обсъждане, не са 

постъпили писмени възражения от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград. 
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4.4. Разходи и ценообразуващи елементи 

Във връзка с Решение № Ц-19/30.06.2016 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на 

електрическа енергия, мрежови услуги и надбавки, считано от 01.07.2016 г., разходите за 

електрическа енергия за технологични нужди се коригират, както следва:   

За услугата доставяне на вода на потребителите: 

разходи за електроенергия за технологични нужди, в размер на 1 576 хил. лв. се 

коригират на 1 535 хил. лв. 

За услугата пречистване на отпадъчните води: 

разходи за електроенергия за технологични нужди, в размер 279 хил. лв. се 

коригират на 275 хил. лв. 

 

Изказвания по т.2:  

Докладва А. Гюрова, която отбеляза, че в 14-дневния срок след проведеното 

обществено обсъждане не са постъпили писмени възражения по предложените цени. Във 

връзка с изменението на цените на електрическа енергия, мрежови услуги и надбавки, 

считано от 01.07.2016 г., работната група е преразгледала разходите за електрическа 

енергия за технологични нужди. В резултат на това цените за услугата доставяне на вода на 

потребителите е в размер на 2,10 лв./куб.м, което е с 1 ст. под цената, разгледана на 

предишното заседание. Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води                                            

се запазва 0,08 лв./куб.м. Цена за услугата пречистване на отпадъчните води също се 

запазва за битови потребители - 0,17 лв./куб.м. За степен на замърсяване 1                                 

се запазва - 0,35 лв./куб.м, за останалите степен на замърсяване 2 и степен на замърсяване 3 

се увеличава с 1 ст. спрямо разгледаните, съответно 0,60 лв./куб.м и 0,95 лв./куб.м. 

Комплексната цена за битови потребители при тези цени е с 4,9% по-висока от действащата 

цена на дружеството към момента и е 2,35 лв./куб.м. без ДДС и 2,82 лв./куб.м. с ДДС. 

Остава под нивото на социална поносимост за област Разград, която е 3,02 лв./куб.м. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и обобщи, че има намаление с 1 ст. на 

цената на услугата доставяне на вода на потребителите. Има повишение спрямо 

предложените в доклада цени, разгледан на закрито заседание. Има увеличение на 

комплексната цена за битови потребители с 4,9% и остава в рамките на определения праг на 

поносимост. 

И. Н. Иванов прочете проекта на решение и го подложи на гласуване. 

 

 

           Предвид изложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 13 от Закона за 

регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а” 

от 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 и във връзка със заявление с вх. № В-

17-25-8/17.06.2016 г., за утвърждаване на цени на водоснабдителните и 

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

 

I. Утвърждава на „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград ценообразуващи 

елементи на цените по т. II, както следва:  

 

Признати годишни разходи: 

за услугата доставяне на вода на потребителите                                - 6 768 хил. лв. 

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

за услугата пречистване на отпадъчните води                                    - 1 055 хил. лв. 

 

Регулаторна база на активите: 

за услугата доставяне на вода на потребителите                                - 11 154 хил. лв. 
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за услугата отвеждане на отпадъчните води                                       -      183 хил. лв. 

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

 

Необходим оборотен капитал: 

за услугата доставяне на вода на потребителите                                -  889 хил. лв. 

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

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

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 

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

 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

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

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 

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

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

 

Необходими годишни приходи: 

за услугата доставяне на вода на потребителите                                - 7 362 хил. лв. 

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

за услугата пречистване на отпадъчните води                                    - 1 097 хил. лв. 

 

Количества вода:  

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

Количествата на отведените отпадъчни води                                         - 2 111 хил. м
3  

 

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

т.ч.: 

битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.  - 1 479 хил. м
3
 

            промишлени и други стопански потребители                             - 1 629 хил. м
3
 

степен на замърсяване 1                             -    819 хил. м
3
 

степен на замърсяване 2                             -   605 хил. м
3
 

степен на замърсяване 3                             -   205 хил. м
3
 

 

 

II. Утвърждава, считано от 01.08.2016 г. цени без ДДС за водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. 

Разград, както следва: 

 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите                                   -  2,10 лв./куб.м 

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

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води за 

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

   - за промишлени и др. стопански потребители:  

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

     степен на замърсяване 2                                 - 0,60 лв./куб.м  

     степен на замърсяване 3                                 - 0,95 лв./куб.м  

(Цените са без включен ДДС) 

 

 

 

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

на Комисията Ремзи Осман, Валентин Петков и Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с четири гласа „за”, от които два гласа (Валентин Петков и 
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Димитър Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.  

 

 

 

По т.3. Комисията, като разгледа заявление с вх. № В-17-04-13/13.06.2016 г., за 

утвърждаване на цени на услугата пречистване на отпадъчните води на „Водоснабдяване и 

канализация - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград, събраните данни от проведените на 

13.07.2016 г. открито заседание и обществено обсъждане и Доклад с вх. № В-Дк-

126/26.07.2016 г.,  установи следното:  

 

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

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

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

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

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

развитие и ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.“.  

 Към настоящия момент „ВиК - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград не предоставя услугата 

пречистване на отпадъчните води и няма утвърдени цени за тази услуга.  

 

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

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

цени на услугата пречистване на отпадъчните води:  

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води -       

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

за пром. и др. стоп. потребители (степен на замърсяване 2)  -    0,51 лв./куб.м  

 (В цените не е включен ДДС) 

 Действащите цени на водоснабдителните и канализационните услуги на 

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

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

на цени“, както следва: 

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

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

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

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

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

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

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

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

г. и „Ботевградски вести“ от 15.03.2016 г. 

 

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

заявление за цени на ВиК услуги  

Предложените цени за услугата пречистване на отпадъчните води във внесеното 

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

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

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

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

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

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

 

1.1. Дълготрайни активи  

Призната стойност на дълготрайните активи е образувана на база отчетните стойности 
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на дълготрайните активи за 2015 г., в съответствие с амортизационния план за регулаторни 

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

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

 

1.2. Среден размер на инвестициите  

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

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

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

 

1.3. Необходим оборотен капитал 

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

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

следва: 

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

 

1.4. Регулаторна база на активите (РБА) 

Предложената регулаторната база на активите е образувана на база отчетна стойност 

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

амортизационния план за регулаторни цели и годишния финансов отчет на дружеството 

към 31.12.2015 г., както следва:  

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

 

1.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

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

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

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

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

 

1.6. Годишни разходи 

Прогнозните разходи за услугата пречистване на отпадъчните води са определени на 

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

довеждащи колектори - гр. Ботевград“.  

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

както следва: 

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

 Променливи разходи, в т.ч.:  

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

ползва хидратна вар за корекция на рН - 0,11 т/ден при средна цена 220 лв. = 24,2лв./ден. 

разходи за коагуланти в размер на 8 хил. лв. ВиК операторът е посочил, че по данни 

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

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

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

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

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

т/ден полимер, при цена 60 лв./ден. 

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

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

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

оборудване:  

 преносим едноканален цифров уред HQ3OD - в зависимост от използвания 

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

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

измерване на вход и изход/, проводимост, рН, хлориди, нитрати, флуориди и сулфати. 
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Общата цена за електроди и уред „Хах Ланге” е 2 745 лв.; 

 за анализ на неразтворени вещества: ексикатор за неразтворени вещества, 

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

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

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

+300 °С. на обща стойност 3 768 лв.; 

 автоматичен уред за БПК5 на стойност 3 908 лв.; 

 сканиращ спектрофотометър на стойност 7 430лв.; 

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

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

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

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

лв.   

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

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

квтч. с единична цена- 0,17 кВч. 

 Условно-постоянни разходи, в т.ч.: 

разходи за горива и смазочни материали, вкл.:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15лв./ден; 

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

 консумативи за сонди на стойност 12 хил. лв.; 

 консумативи за озонатори на стойност 4 хил. лв.; 

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

 смяна на контролери на стойност 2 хил. лв.; 

 материали за помпи на стойност 2 хил. лв.; 

 подмяна на лагери на стойност 1 хил. лв. 

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

 Променливи разходи, в т.ч.: 

разходи за такса регулиране в размер на 2 хил. лв. е определена в съответствие с 

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

 Условно-постоянните разходи, в т.ч.:  

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

ПСОВ; 

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

стойността на ПСОВ; 

разходи за съобщителни услуги  в размер на хиляда лева; 

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

от фирмите производители на съоръженията в ПСОВ; 

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

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

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

разходи за публикации в размер на хиляда лева; 

разходи за консултантски дейности в размер на 8 хил. лв., в т.ч.: 
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юридически в размер на 2 хил.лв. за водене на дела с некоректни потребители и 

съдебни такси; 

финансово-счетоводни и одиторски в размер на хиляда лева, определени на база 

сключен договор с одиторска фирма, като общият годишен разход е разпределен между 

регулираните услуги; 

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

биохимичния процес на ПСОВ; 

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

ПСОВ и на 4 броя сонди за измерване на разтворен кислород във всеки басейн, сонди за 

рН, амоняк, нитрати и нитрити и неразтворени вещества; 

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

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

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

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

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

ПСОВ и голямата охраняема площ на обект;  

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

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

суми на потребителите; 

съдебни разходи в размер на 2 хил. лв. 

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

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

че за събиране на стари задължения, заплащат на фирмата 10%  от стойността; 

акредитирани лаборатории в размер на 15 хил.лв. изчислен на база една проба на вход и 

изход ПСОВ месечно при цена за анализ 625лв./проба. Това се налага тъй като 

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

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

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

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

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

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

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

като операторите ще изпълняват и тази дейност. 

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

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

за възнаграждения; 

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

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

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

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

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

разходи за охрана на труда в размер на хиляда лева;  

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

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

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

служителите до населените места;  

разходи за командировки в размер на хиляда лева;  

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

работещите в ПСОВ и придобиване на необходимата квалификация;  

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

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

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

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

 Годишните количества за услугата пречистване на отпадъчни води са изчислени на 

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

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

Количества за услугата пречистване на отпадъчните води 

Количествата пречистени отпадъчни води                                     1 285 хил. м
3  

 

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.     823 хил. м
3
 

Промишлени и други стопански потребители:                            

    степен на замърсяване 1                      462 хил. м
3
 

 

Коефициентът, отразяващ степента на замърсяване е както следва: 

степен на замърсяване 1  -  1,30   

 

1.8. Необходими годишни приходи 

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

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

 

2. Констатации и правна рамка 

Въз основа на извършения анализ на внесеното заявление за цени, са направени 

следните констатации: 

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

“Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград за регулаторен период 2009 

г.-2013 г.  

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

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

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

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

водоснабдителните и канализационните услуги за първия ценови период от регулаторния 

период, като за базова година е използвана 2013 г.  

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

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

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

заявленията за утвърждаване и изменение на цените.  

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

граница на цени” комисията утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от 

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

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

на ВиК оператора.  

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

основата на ценовия изчислителен модел за утвърдените цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги за предходния ценови период от регулаторния период. 

6. С решение № БП-20 от 07.05.2015 г. на КЕВР е одобрен допълнен бизнес плана за 

периода 2014 и 2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на 

“Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград, за периода 2009 – 2013 г.  

7. С решение № БП-25/12.02.2015 г. Комисията е одобрила допълнен бизнес план за 

развитие на дейността на “Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград за 

2016 г. 

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

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

9. Във връзка с новоизградената ПСОВ – гр. Ботевград, са представени следните 

документи: 

 Протокол образец 16 от 18.12.2015 г.  
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 Разрешение за ползване № СТ-05-2507/23.12.2015 г. 

 

3. Разходи и ценообразуващи елементи 

След извършения преглед на заявлението за цени на услугата пречистване на 

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

разходите и ценообразуващите елементи на внесените за утвърждаване цени се коригират, 

както следва: 

 

3.1. Дълготрайни активи  

 Предложената призната стойност на дълготрайните активи, образувана на база 

отчетните стойности на дълготрайните активи за 2015 г. се приема. 

 

3.2. Среден размер на инвестициите  

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

план на “Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград инвестиции не са 

включени, в регулаторната база на активите (РБА) не следва да се включва среден размер на 

инвестиции за 2016 г. 

 

3.3. Необходим оборотен капитал 

Предложеният необходимият оборотен капитал е определен съгласно изискванията на 

глава четвърта от Указанията, но с оглед корекциите по т. 3.6. се коригира както следва: 

за услугата пречистване на отпадъчните води   -   94 хил. лв. 

 

3.4. Регулаторна база на активите (РБА) 

Предложената регулаторна база на активите е определена в съответствие с 

амортизационния план за регулаторни цели и годишния финансов отчет на дружеството 

към 31.12.2015 г., но с оглед корекциите по т. 3.6. се коригира, както следва: 

за услугата пречистване на отпадъчните води   -   111 хил. лв. 

 

3.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

Предложената нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е в 

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

данъчно облагане 6,96%, с данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на 

привлечения капитал 0%, съответства на утвърдената от Комисията с Решение № Ц-

18/29.05.2015 г. и се приема. 

 

3.6. Признати годишни разходи за услугата пречистване на отпадъчните води 

Предложените общи годишни разходи за услугата пречистване на отпадъчните води в 

размер на 543 хил. лв. не се приемат, като се предлага да бъдат в размер на 411 хил. лв., 

както следва: 

Разходите за материали в размер на 301 хил. лв. не се приемат, като се предлага да 

бъда в размер на 190 хил.лв., както следва: 

 Променливи разходи, в т.ч.:  

разходи за обеззаразяване в размер на 9 хил. лв. не се приемат, а се коригират на 3 

хил.лв. на база проектни данни и данни за реално замърсително натоварване на вход ПСОВ, 

посочено в три протокола от изпитване на проби в акредитирана лаборатория; 

разходи за коагуланти в размер на 8 хил. лв не се приемат, а се коригират на хиляда 

лева на база проектни данни и данни за реално замърсително натоварване на вход ПСОВ,  

посочено в три протокола от изпитване на проби в акредитирана лаборатория; 

разходи за флокуланти в размер на 22 хил. лв. не се приемат, а се коригират на 3 

хил.лв. на база проектни данни и данни за реално замърсително натоварване на вход ПСОВ, 

посочено в три протокола от изпитване на проби в акредитирана лаборатория; 
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разходи за ЛТК (лабораторно-технически комплекс) в размер на 25 хил. лв. не се 

приемат, а се коригират на 5 хил. лв. за посочените от ВиК операторът кюветни тестове 

ХПК за два обхвата, общ азот, фосфор, желязо, хром, кадмий, олово, медникел, цинк, 

цианиди; комплект тръбички, капачки и мембрани за дестилационна апаратура, система за 

разлагане на общи цианиди. Останалите разходи посочени от ВиК операторът в размер на 

20 хил. лв. не са с променлив характер и следва да се посочат на ред други разходи за 

материали; 

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

приемат, а се коригират на 124 хил. лв. отчитайки следните фактори: 

 електрическа енергия средно напрежение в кВтч, определена на годишна 

база, въз основа на реално консумирана електрическа енергия за м. април и м. май 

(периода, през които са функционирали всички съоръжения в ПСОВ); 

 във връзка с изискването от 01.08.2013 г. ВиК операторите да закупуват 

електрическа енергия средно напрежение на свободен пазар, предложената от ВиК 

оператора цена от 174 лв/кВтч (с надбавки, посочена в технико-икономическа част от 

предпроектното проучване), не се приема, а се коригира на 78,1 лв./мВтч (без надбавки), 

като същата е получена като средноаритметична стойност от цена на електрическа енергия 

средно напрежение на свободен пазар, посочена в бизнес плановете на тринадесет 

дружества, закупуващи електрическа енергия средно напрежение на свободен пазар; 

 цени за мрежови услуги и надбавки, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 

г. на КЕВР. 

Условно-постоянни разходи, в т.ч.: 

разходи за горива и смазочни материали, вкл.:  

- за технологични нужди в размер на 3 хил. лв. се приемат; 

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

 разходи за работно облекло в размер на 3 хил.лв. се приемат; 

разходи за канцеларски материали в размер на 5 хил. лв. се приемат; 

други разходи за материали в размер на 29 хил. лв., не се приемат, а се коригират 

на 35 хил. лв. както следва: 

- други разходи за материали в размер на 29 хил. лв., не се приемат, а се 

коригират на 15 хил.лв. за консумативи за сонди (12 хил. лв.), смяна на 

контролери (2 хил.лв.) и подмяна на лагери (1 хил. лв.) 

- други разходи за Лабораторно-техническо оборудване в размер на 20 хил.лв.  

Разходите за външни услуги в размер на 71 хил. лв. не се приемат, като се 

предлага да бъдат в размер на 61 хил.лв., както следва: 

 Променливи разходи, в т.ч.: 

разходи за такса регулиране в размер на 2 хил. лв. се приемат. 

 Условно-постоянните разходи, в т.ч.:  

разходи за застраховки в размер на 5 хил. лв. се приемат; 

разходи за местни данъци и такси в размер на 5 хил. лв. се приемат; 

разходи за съобщителни услуги  в размер на хиляда лева се приемат; 

разходи за транспортни услуги в размер на хиляда лева се приемат; 

разходи за вода, осветление и отопление в размер на 13 хил. лв. не се приемат, а се 

коригират на 10 хил.лв. въз основа на цена от 78,1 лв./мВтч (без надбавки), като същата е 

получена като средноаритметична стойност от цена на електрическа енергия средно 

напрежение на свободен пазар, посочена в бизнес плановете на тринадесет дружества, 

закупуващи електрическа енергия средно напрежение на свободен пазар; 

разходи за публикации в размер на хиляда лева се приемат; 

разходи за консултантски дейности в размер на 8 хил. лв. не се приемат, а се 

коригират на 6 хил.лв. както следва: 

  юридически в размер на 2 хил. лв. се приемат; 

  финансово-счетоводни и одиторски в размер на хиляда лева се 

приемат; 
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  технически в размер на 2 хил. лв. не се приемат. ПСОВ е в 

гаранционен срок и за всички въпроси и консултации относно процесите и работата на 

станцията, дружеството следва да се обръща към изпълнителите; 

  други в размер на 3 хил.лв. се приемат; 

разходи за въоръжена и противопожарна охрана в размер на 6 хил. лв. се приемат; 

разходи за суми по договори за инкасиране в размер на 7 хил. лв. се приемат; 

съдебни разходи в размер на 2 хил. лв. се приемат; 

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

  по договор с колекторски фирми в размер на 5 хил. лв. не се приемат, 

тъй като към момента на подаване на заявлението дружеството няма сключен такъв 

договор; 

  акредитирани лаборатории в размер на 15 хил. лв. се приемат. 

Разходите за амортизации в размер на 5 хил. лв. се приемат. 

Разходите за възнаграждения в размер на 106 хил. лв.  се приемат. 

Разходите за социални осигуровки са в размер на 26 хил. лв. не се приемат, а се 

коригират на 34 хил. лв. както следва: 

социални осигуровки в размер на 24 хил. лв. се приемат; 

социални разходи  размер на 2 хил. лв. не се приемат, а се коригират на 10 хил.лв., 

като се включват и предвидените от ВиК оператора разходи за ваучери за храна. 

Други разходи в размер на 22 хил. лв., не се приемат, а се коригират на 10 хил. лв. 

както следва: 

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

не се приемат, тъй като са признати като социални разходи;  

разходи за охрана на труда в размер на хиляда лева се приемат;  

разходи за служебни карти и пътувания в размер на хиляда се приемат;  

разходи за командировки в размер на хиляда лева се приемат; 

разходи за квалификации и стипендии в размер на хиляда лева се приемат;  

разходи за изпитания на съоръжения в размер на 4 хил. лв. не се приемат, тьй като 

ПСОВ е в гаранционен срок; 

други разходи в размер на 6 хил.лв. се приемат;  

Разходите за текущ и авариен ремонт в размер на 12 хил. лв. не се приемат, тьй 

като са необосновани, а самата ПСОВ е в гаранционен срок. 

 

3.7. Количества вода  

Предложените годишните количества за услугата пречистване на отпадъчните води са 

определени на база отчетените количества отведени отпадъчните води за 2015 г. за 

населените места: гр. Ботевград, гр. Трудовец, гр. Врачеш и в.з. Зелин се приемат. 

Предложеният коефициент отразяващ степента на замърсяване се приема. 

 

3.8. Необходими годишни приходи 
Във връзка с гореизложените корекции на ценообразуващите елементи и разходите, 

предложените от ВиК оператора необходими годишни приходи са коригирани, както 

следва: 

   за услугата пречистване на отпадъчните води    -  415 хил. лв.  

 

3.9. Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги 

Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е 2,82лв./куб.м, изчислена съгласно 

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

София за 2015 г. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „ВиК - Бебреш” 

ЕООД, гр. Ботевград за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 

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

 

Във връзка с изложеното, разходите и ценообразуващите елементи за услугата 
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пречистване на отпадъчните води за „Водоснабдяване и канализация - Бебреш” 

ЕООД, гр. Ботевград са, както следва: 

 

Признати годишни разходи 

за услугата пречистване на отпадъчните води         -  406 хил. лв.  

 

Регулаторна база на активите 

за услугата пречистване на отпадъчните води         -  111 хил. лв.  

 

Необходим оборотен капитал 

за услугата пречистване на отпадъчните води        -  94 хил. лв.  

 

Норма на възвръщаемост на капитала 

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

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 

6,96%, с данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 0%. 

 

Необходими годишни приходи 

за услугата пречистване на отпадъчните води         -  415 хил. лв.  

 

Количества вода 

Пречистване на отпадъчните води  

Количествата пречистени отпадъчни води                                     1 285 хил. м
3  

 

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.     823 хил. м
3
 

Промишлени и други стопански потребители:                            

    степен на замърсяване 1                      462 хил. м
3
 

 

Коефициентът отразяващ степента на замърсяване е както следва: 

степен на замърсяване 1  -  1,30   

 

Цени на нова услуга пречистване на отпадъчните води на „Водоснабдяване и 

канализация - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград 

 

Цени за услугата пречистване на отпадъчните води за: 

- битови и приравнени към тях обществени,търговски и др.потребители - 0,29 лв./куб.м 

- за промишлени и др. стопански потребители:  

степен на замърсяване 1                                  - 0,38 лв./куб.м  

 (В цените не е включен ДДС) 

 

4. Открито заседание на КЕВР, обществено обсъждане и допълнително постъпили в 

законоустановения 14-дневен срок становища по проекта на решение за утвърждаване 

на цени. 

4.1. Открито заседание 

В съответствие с разпоредбите на чл. 23 от НРЦВКУ и чл. 43, ал. 6 от Правилника за 

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

закрито заседание на Комисията, проведено на 06.07.2016 г., с протоколно решение по т. 3 

от протокол № 146/06.07.2016 г. е приет доклада на работната група с вх. № В-Дк-

126/04.07.2016 г. и е определена дата за провеждането на открито заседание и обществено 

обсъждане на предложението за цени на 13.07.2016 г. от 10.00 ч. 

С писмо на КЕВР, изх. № В-17-04-6/07.07.2016 г., „Водоснабдяване и канализация – 

Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград е информирано за организирано на 13.07.2016 г. открито 

заседание на Комисията, на което се яви г-н Цветозар Гаврилов – управител. 

Беше направено следното изказване: 
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 Цв. Гаврилов заяви, че от страна на дружеството доклада се приема, като имат само 

две забележки за разходи, които не са признати. Едната е относно разходите за външни 

услуги  на колекторска фирма, която събира просрочени задължения от абонати. Втората е 

относно непризнати технически разходи за около 2 хил. лв. Независимо, че станцията е в 

гаранционен срок, се налага и извършване на извън гаранционни ремонти, които са разход 

за дружеството, като например наложилото се отстраняване на аварии, причинени от 

токови удари от гръмотевици. 

 

4.2. Обществено обсъждане 

С писмо на КЕВР, изх. № В-04-00-89/06.07.2016 г., като заинтересовани лица бяха 

поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на 

Република България, Национален браншов синдикат „Водоснабдител” - КНСБ, 

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на 

индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска 

стопанска камара, Българска асоциация по водите, Съюза на В и К операторите в 

Република България, Федерация на потребителите в България, Федерация (Строителство, 

Индустрия и Водоснабдяване) – Подкрепа, Комисия за защита на потребителите, 

Гражданско движение „ДНЕС“, община Ботевград. 

На общественото обсъждане присъстваха г-н Красимир Богоев – заместник-

председател на Национален браншов синдикат „Водоснабдител”- КНСБ; г-н Александър 

Димитров – началник отдел „Икономически анализи“ в Българска търговско-промишлена 

палата; г-н Благой Козарев – заместник-председател на Българска асоциация по водите; г-н 

Ганчо Тенев – председател на Съюза на В и К операторите в Република България; г-н Огнян 

Димов – заместник – председател на Федерация (Строителство, Индустрия и 

Водоснабдяване) – Подкрепа; г-н Борис Борисов – заместник-кмет на община Ботевград. 

На общественото обсъждане присъстваха също: г-н Георги Владов – управител на 

„ВиК - Видин” ЕООД, гр. Видин; г-н Стоян Иванов – управител на „Водоснабдяване – 

Дунав“ ЕООД, гр. Разград; г-жа Илияна Веселинова – главен счетоводител на 

„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград; г-н Цветозар Гаврилов – управител на „ВиК– 

Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград; г-н Петър Калчев – управител на „ВиК“ ООД, гр. Добрич; г-

н Мариян Николов – заместник-управител на „ВиК“ ООД, гр. Добрич; г-н Кирил Кочев – 

главен инженер на „ВиК“ ООД, гр. Враца; г-жа Верка Иванова – главен счетоводител на 

„ВиК“ ООД, гр. Враца; г-н Бойко Ничев – ръководител направление във „ВиК“ ООД, гр. 

Враца. 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на 

Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, 

Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Федерация 

на потребителите в България, Комисия за защита на потребителите и Гражданско движение 

„ДНЕС“ не изпращат свои представители.  

Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масово 

осведомяване. 

Бяха направени следните изказвания: 

К. Богоев – Национален браншов синдикат „Водоснабдител”- КНСБ заяви, че 

присъствието на заместник-кмета на Ботевград показва заинтересованост от страна на 

собственика. Апелира към Комисията за приемане на разходите за работни заплати, 

включително годишна индексация на фонда с 1%, и промяна размера на минималните 

работни заплати. 

А. Димитров – началник отдел „Икономически анализи“ в Българска търговско-

промишлена палата, изказа становище без микрофон. Няма възражения. 

Б. Козарев – заместник-председател на Българска асоциация по водите, изказа 

становище от името на асоциацията в подкрепа исканията на ВиК операторите. 

Г. Тенев – председател на Съюза на В и К операторите в Република България заяви, 

че по отношение на новите пречиствателни станции за отпадъчни води, че са построени от 



 40 

общините, при което не са взети под внимание доста от забележките на операторите. По 

всички има доработки, които са извън гаранционния период, както посочват 

представителите на „Водоснабдяване и канализация - Бебреш“ ЕООД. Няма станция, която 

да е пусната за един месец. Самият период е между шест и девет месеца. Това е идеален 

вариант. Веднага след това ще последва и проблем с утайките. Тези проблеми са наредени 

един след друг. 

О. Димов – заместник - председател на Федерация (Строителство, Индустрия и 

Водоснабдяване) – Подкрепа заяви, че освен, че заплатите ежегодно се индексират с един 

процент за прослужено време, от началото на годината минималната работна заплата е 460 

лв. Минимална заплата за бранша е увеличена с коефициент 1,05. Апелира предложенията 

на ВиК операторите да бъдат взети в предвид, за да се гарантира високото качество на 

услугата. 

Б. Борисов – заместник кмет на гр. Ботевград заяви, че новото ръководство на 

„Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД е поело дружеството в изключително 

тежко и незавидно финансово състояние с над 1 000 000 лв. задължения. Съвместно с 

подкрепата на общината се работи много активно за подобряване дейността на дружеството 

– оптимизира се работният състав, оптимизират се разходите. Дружеството показва много 

добри резултати за полугодието на тази година. Апелира към Комисията да разгледа  и 

удовлетвори възражението на дружеството, ако е възможно. 

     

4.3. Постъпили писмени възражения 

В регламентирания 14-дневен срок след проведеното обществено обсъждане са 

постъпили писмени възражения от „Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД,  гр. 

Ботевград с вх. № В-17-04-6/13.07.2016 г. и с вх. № В-17-04-6/22.07.2016 г. по отношение на 

извършените корекции на разходите и ценообразуващите елементи, както следва: 

4.3.1 Възразява се относно непризнаването на 2 хил. лв. технически разходи, тъй 

като ПСОВ е в гаранция. Посочва се, че за краткия период на експлоатация, дружеството 

вече е извършило разходи в размер на хиляда лв. за изгоряла електроника от токови удари и 

гръмотевици, като същите не се признават от гаранции. Поради това ВиК операторът е 

заложил 2 хил. лв. за подобен вид разходи. 

4.3.2 Възразява се относно непризнаването на 5 хил. лв. разходи за колекторски 

фирми, като се посочва че разходите са начислени на база досегашния опит на дружеството 

с клиенти, които не заплащат задълженията си. Приложен е рамков договор за правна 

защита и съдействие от 23.06.2016 г., сключен между „ВиК – Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград 

и АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ПОПОВ И ПАРТНЬОРИ“.  

4.3.3 Възразява се относно намалението на разходите за електроенергия за 

технологични нужди от 189 хил. лв. на 124 хил. лв. и по конкретно, че намалението е на 

база консумирана електрическа енергия за месеците април и май, но не е включена 

електрическа енергия за обработване на утайките. Процесът по формиране на утайка вече е 

започнал и през м. август ВиК операторът планира да започне отделяне и центрофугиране 

на утайка. Дружеството е посочило, че разходът за технологично управление на утайките е 

40 кВч. по 5 ч. работа средно на денонощие по 365 дни = 73мВч. електроенергия или 5 700 

лв. /годишно. В тази връзка ВиК операторът иска разходи за електроенергия в размер на 

130 хил.лв. 

 

4.4. Становище по постъпили писмени възражения 

Възражението по т. 4.3.1 относно непризнатите технически разходи в размер на 2 хил. 

лв. не се приема, тъй като цитираните непризнатите разходи са за технически 

консултантски дейности, които следва да се извършват от изпълнителите в рамките на 

гаранционния срок на ПСОВ.  

В резултат на представената от дружеството обосновка за необходимостта от 

извършване на разходи за отстраняване на аварии, извън гаранционната поддръжка на 

ПСОВ се признават разходи за текущ и авариен ремонт в размер на 2 хил. лв. 



 41 

Възражението по т. 4.3.2 относно непризнатите разходи за колекторски фирми в 

размер на 5 хил.лв. се приема, като разходите за колекторски фирми се признават в 

размер на 5 хил.лв.  

Възражението по т. 4.3.3 относно намалените разходи за електроенергия за 

технологични нужди се приема. 

 

5. Разходи и ценообразуващи елементи 

Във връзка с Решение № Ц-19/30.06.2016 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на 

електрическа енергия, мрежови услуги и надбавки, считано от 01.07.2016 г., разходите за 

електрическа енергия за технологични нужди се запазват в размер на 124 хил.лв. и 

отчитайки  внесеното възражение на ВиК оператора, разходите за електрическа енергия за 

технологични нужди се признават в размер на 130 хил. лв. 

 

Изказвания по т.3:  

Докладва А. Гюрова. В 14-дневния срок са постъпили писмени възражения от 

„Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД,  гр. Ботевград относно извършените 

корекции на разходите и ценообразуващите елементи. 

Във връзка с непризнаването на технологични разходи, операторът е посочил, че 

въпреки краткия период на експлоатация, вече е извършило разходи за ремонти, които не са 

покрити от гаранцията на станцията. 

Относно непризнаването на предложените от дружеството разходи за колекторски 

фирми, операторът е представил сключен договор на 23.06.2016 г. с Адвокатско дружество 

„ПОПОВ И ПАРТНЬОРИ“.  

Третото възражение е относно намалението на разходите за електроенергия за 

технологични нужди. Дружеството заявява, че коригираният разход е изчислен на база 

изразходвана електрическа енергия за м. април и май. За тези месеци не е включена енергия 

за обработка на утайките. Процесът на формиране на утайки вече е започнал и през 

следващите месеци дружеството планира отделяне и центрофугиране на същите. В тази 

връзка ВиК операторът е изчислил, че ще са им необходими 6 хил. лв. разход за 

електроенергия за технологични нужди. 

Работната група счита, че възраженията са основателни и могат да бъдат приети. В 

преразгледания разход за електрическа енергия за технологични нужди е отразено 

изменението на цени на електрическа енергия, считано от 01.07.2016 г.  

Работната група предлага цените за пречистване на отпадъчните води на 

„Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград да бъдат за битови 

потребители - 0,30 лв./куб.м, което е с 1 ст. увеличение на разгледаната на предишното 

заседание цена. За степен на замърсяване 1 - 0,39 лв./куб.м, което също е с 1 ст. увеличение 

спрямо разгледаната на предишното заседание цена. С въвеждането на услугата 

пречистване на отпадъчните води и инкасирането им комплексната цена за битови 

потребители ще е в размер на 1,29 лв./куб.м без ДДС и 1,55 лв./куб.м с ДДС. Тази цена е 

под нивото за социална поносимост за област София, която е 2,82 лв./куб.м. 

И. Н. Иванов обобщи, че след отчитане на възраженията в двата сегмента цената се 

повишава с 1 ст./куб.м. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания, прочете проекта на решение и го 

подложи на гласуване. 

 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 13 от Закона за 

регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а” 

от 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 и във връзка със заявление с вх. № В-
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17-04-13/13.06.2016 г., за утвърждаване на цени за услугата пречистване на 

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

  

I. Утвърждава на „Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД,  гр. 

Ботевград ценообразуващи елементи на цените по т. II, както следва:  

 

Признати годишни разходи 

за услугата пречистване на отпадъчните води         -  419 хил. лв.  

 

Регулаторна база на активите 

за услугата пречистване на отпадъчните води         -  114 хил. лв.  

 

Необходим оборотен капитал 

за услугата пречистване на отпадъчните води        -    97 хил. лв.  

 

Норма на възвръщаемост на капитала 

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

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 

6,96%, с данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 0%. 

 

Необходими годишни приходи 

за услугата пречистване на отпадъчните води         -  428 хил. лв.  

 

Количества вода 

Пречистване на отпадъчните води  

Количествата пречистени отпадъчни води                                     1 285 хил. м
3  

 

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.     823 хил. м
3
 

Промишлени и други стопански потребители:                            

    степен на замърсяване 1                      462 хил. м
3
 

 

Коефициентът отразяващ степента на замърсяване е както следва: 

степен на замърсяване 1  -  1,30   

ІІ. Утвърждава, считано от 01.08.2016 г. цени без ДДС за услугата пречистване на 

отпадъчните води, предоставяна от „Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД, 

гр. Ботевград, както следва: 

- битови и приравнени към тях обществени,търговски и др.потребители - 0,30 лв./куб.м 

- за промишлени и др. стопански потребители:  

степен на замърсяване 1                                  - 0,39 лв./куб.м  

 (В цените не е включен ДДС) 

 

 

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

на Комисията Ремзи Осман, Валентин Петков и Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с четири 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, като разгледа заявление с вх. № В-17-15-6/23.03.2016 г., за 

утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич, събраните данни от проведените на 

13.07.2016 г. открито заседание и обществено обсъждане и Доклад с вх. № В-Дк-

129/26.07.2016 г.,  установи следното:  
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„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич 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 -17-15-6/23.03.2016 г. 

Действащите цени на водоснабдителните и канализационните услуги на 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич, утвърдени с решение № Ц-

25/31.07.2012 г. на ДКЕВР, в сила от 01.08.2012 г. са образувани по метода „горна граница 

на цени“ по водоснабдителни системи, както следва: 

 

ВС Добрич     

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   2,01 лв./куб.м 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 0,13 лв./куб.м 

Промишлени и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1                                                  0,18 лв./куб.м     

степен на замърсяване 2                                                 0,32 лв./куб.м 

степен на замърсяване 3                                                     0,38 лв./куб.м 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 0,23 лв./куб.м 

Промишлени и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1                                                  0,32 лв./куб.м     

степен на замърсяване 2                                                  0,57 лв./куб.м 

степен на замърсяване 3                                                       0,69 лв./куб.м 

 

ВС Албена     

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   0,73 лв./куб.м 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.  0,15 лв./куб.м 

Промишлени и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1                                                  0,21 лв./куб.м    

 степен на замърсяване 2                                                  0,38 лв./куб.м 

степен на замърсяване 3                                                      0,45 лв./куб.м 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 0,22 лв./куб.м 

Промишлени и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1                                                  0,30 лв./куб.м    

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

степен на замърсяване 3                                                       0,65 лв./куб.м 
 (В цените не е включен ДДС). 

 

 

С внесеното заявление  с вх. № В-17-15-6/23.03.2016 г. „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр. Добрич предлага за утвърждаване следните цени на ВиК услуги: 

 

ВС Добрич     

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите  2,13 лв./куб.м 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 0,14 лв./куб.м 

Промишлени и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1 0,20 лв./куб.м    

степен на замърсяване 2                                                  0,36 лв./куб.м 

степен на замърсяване 3                                                     0,43 лв./куб.м 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води  
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Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 0,26 лв./куб.м 

Промишлени и други стопански потребители 

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

степен на замърсяване 2                                                  0,64 лв./куб.м 

степен на замърсяване 3                                                  0,77 лв./куб.м 

 

ВС Албена     

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   0,79 лв./куб.м 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.  0,17 лв./куб.м 

Промишлени и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1                                                  0,24 лв./куб.м    

 степен на замърсяване 2                                                  0,43 лв./куб.м 

степен на замърсяване 3                                                     0,51 лв./куб.м 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 0,22 лв./куб.м 

Промишлени и други стопански потребители 

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

 степен на замърсяване 2                                                  0,56 лв./куб.м 

степен на замърсяване 3                                                      0,67 лв./куб.м 
 (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. Приложено е копие на публикациите с обява на цените на 

ВиК услуги от 16 февруари 2016 г. във в. „Новинар“ и във в. „НДТ“ 

 

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

заявление за цени на ВиК услуги 

Предложените за утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните 

услуги са образувани съгласно Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и 

канализационните услуги (Наредбата) и Указанията за образуване на цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна 

граница на цени“, приети с решение по т. 5 от Протокол № 17/31.01.2011 г. на ДКЕВР 

(Указанията). 

Предложените във внесеното заявление цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги са образувани на основата на ценовия изчислителен модел на 

утвърдените цени на водоснабдителните и канализационните услуги с решение № Ц-

25/31.07.2012 г. на ДКЕВР, отчетни данни за 2015 г. и прогнозни данни за 2016 г., съгласно 

глава четвърта от Указанията. 

Ценообразуващите елементи, с които са образувани предложените за утвърждаване 

цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич са, както следва:  

 

1.1. Дълготрайни активи  

Призната стойност на дълготрайните активи е образувана на база отчетните 

стойности на дълготрайните активи за 2015 г. от амортизационния план на одобрения 

бизнес план на дружеството, както следва: 

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -    26 346 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -      2 626 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -      2 247 хил. лв. 
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ВС Албена     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -        993 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -     1 590 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -        283 хил. лв. 

 

Отчетната стойност на дълготрайните активи за регулираната дейност е в 

съответствие с отчетната стойност на нетекущите активи за 2015 г. от одобрения бизнес 

план на дружеството, но разпределението им по услуги не съответства на представените 

отчетни данни от Единната система за счетоводно отчитане за регулаторни цели (ЕССО).   

   

1.2. Среден размер на инвестициите  

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

образуван с инвестиционни разходи единствено за 2016 г. за ВС Добрич, както следва: 

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -    1 195 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -          0 лева  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -         80 хил. лв. 

ВС Албена  - не са предвидени инвестиции 

 

Посочените стойности на среден размер инвестиции за регулираните услуги 

определени с данни за една година не съответстват на инвестиционната програма от 

одобрения бизнес план за 2016 г.  

 

1.3. Необходим оборотен капитал 

Необходимият оборотен капитал е определен при нетен цикъл 66 дни и 5 бр. цикли в 

годината, както следва: 

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -    2 887 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -       105 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -       224 хил. лв. 

ВС Албена     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -        74 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -        39 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -        69 хил. лв. 

 

Предложеният  оборотен капитал е образуван с параметри от утвърдените цени с 

решение № Ц-25/31.07.2012 г. на ДКЕВР, съгласно изискванията на глава четвърта от 

Указанията. 

  

1.4. Регулаторна база на активите (РБА) 

Предложените от ВиК оператора стойности на РБА за регулираните услуги и 

системи са, както следва:  

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -    16 251 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -      2 619 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -      1 006 хил. лв. 

ВС Албена     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -        542 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -     1 213 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -        223 хил. лв. 

 

Образуваните стойности на РБА за регулираните услуги не съответстват на 

изискванията за признатата стойност на нетекущите активи и средния размер на 
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инвестициите от глава четвърта на Указанията.  

 

1.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

Предложената от ВиК оператора норма на възвръщаемост на капитала е 4,47%, като 

не е посочена норма на възвръщаемост на собствения капитал и норма на възвръщаемост на 

привлечения капитал. 

Предложената от ВиК оператора норма на възвръщаемост на капитала не 

съответства на утвърдената в действащите цени с решение № Ц-25/31.07.2012 г.  на ДКЕВР. 

 

1.6. Годишни разходи 

Предложените от ВиК оператора разходи са прогнозирани на база утвърдени 

разходи в действащите цени с решение № Ц-25/31.07.2012 г.  на ДКЕВР, като условно-

постоянните разходи (без разходите за амортизации) са индексирани с дефлационен индекс 

(-0,1%) за 2015 г. Променливите разходи за прогнозирани спрямо отчетни данни и 

параметри от одобрения бизнес план. Разходите за амортизации за прогнозирани на база 

отчетните стойности за 2015 г. от одобрения бизнес план и амортизационните отчисления 

на новопридобитите активи съгласно инвестиционната програма за 2016 г.  

 

ВС Добрич 

1.6.1. За услугата доставяне на вода на потребителите  

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 16 587 хил. лв. и са 

увеличени с 6,7 % спрямо утвърдените с решение № Ц-25/31.07.2012 г.  на ДКЕВР (15 538 

хил. лв.).   

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е, както 

следва: 

Разходите за материали са в размер на 8 884 хил. лв., увеличени с 11,7% спрямо 

утвърдените 7 951 хил. лв., в т.ч.:  

разходи за обеззаразяване - 48 хил. лв. 

разходи за електроенергия за технологични нужди – 8 202 хил. лв., при утвърдени      

7 340 хил.лв.  

разходи за горива и смазочни материали – 575 хил. лв., при утвърдени 583 хил. лв.  

разходи за канцеларски материали – 59 хил. лв., при утвърдени 28 хил. лв.  

Разходите за външни услуги са в размер на 1 710 хил. лв., увеличени с 28,7% 

спрямо 1 328 хил. лв. утвърдени в действащата цена, в т.ч.: 

разходи за застраховки – 11 хил. лв., при утвърдени 12 хил. лв. 

разходи за доставяне на вода от друг ВиК оператор - 298 хил. лв., равни на 

утвърдените. 

разходи за доставяне на вода от обособена ВС на оператора – 175 хил. лв., при 

утвърдени 13 хил. лв. 

разходи за данъци и такси – 937 хил. лв., при утвърдени 772 хил. лв., в т.ч.:  

такса регулиране в размер на 37 хил. лв., при утвърдени 41 хил. лв. 

разходи за ползване на водни обекти в размер на 794 хил. лв., при утвърдени 

624 хил. лв. 

наеми, в т.ч. и оперативен лизинг – 21 хил. лв., при утвърдени 9 хил. лв. 

съобщителни услуги – 41 хил. лв., при утвърдени 45 хил. лв. 

разходи за публикации – 7 хил. лв., при утвърдени 3 хил. лв. 

разходи за консултантски дейности – 85 хил. лв., при утвърдени 40 хил. лв. 

суми по договори за инкасиране – 238 хил. лв., при утвърдени 239 хил. лв. 

съдебни разходи – 53 хил.лв., при утвърдени 54 хил. лв..  

други разходи – 142 хил. лв., при утвърдени 143 хил. лв. 

Разходите за амортизации са в размер на 842 хил. лв., увеличени с 13,2% спрямо 

утвърдените 743 хил. лв. 

Разходите за възнаграждения са в размер на 3 310 хил. лв., намалени с 2,5% спрямо 
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утвърдените 3 394  хил. лв. 

Разходите за осигуровки са в размер на 956 хил. лв., намалени с 3,3% спрямо 

утвърдените 972 хил. лв.  

 Други разходи са в размер на 93 хил. лв., намалени с 3,6% спрямо утвърдените 96 

хил. лв. 

Разходите за текущ и авариен ремонт са в размер на 420 хил. лв., увеличени с 1,2% 

спрямо утвърдените 415 хил. лв.  

  

1.6.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води 

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 628 хил. лв. и са 

увеличени с 5,5% спрямо утвърдените с Решение № Ц-25/31.07.2012 г.  на ДКЕВР (586 хил. 

лв.).   

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е, както 

следва: 

Разходите за материали са в размер на 86 хил. лв., увеличени с 55,7% спрямо 

утвърдените 55 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за обеззаразяване – 1 хил. лв. 

разходи за електроенергия за технологични нужди – 50 хил. лв., при утвърдени 15 

хил.лв.  

разходи за горива и смазочни материали – 35 хил. лв., при утвърдени 26 хил.лв.  

разходи за работно облекло – 10 хил. лв., равни на утвърдените. 

други разходи – 64 хил. лв., при утвърдени 65 хил. лв.  

Разходите за външни услуги са в размер на 72 хил. лв., при утвърдени 97 хил. лв., в 

т.ч.: 

разходи за данъци и такси – 46 хил. лв., при утвърдени 49 хил. лв.  

съобщителни услуги – 1 хил. лв., равни на утвърдените. 

суми по договори за инкасиране –8 хил. лв., при утвърдени 6 хил. лв. 

разходи за консултантски дейности – 1 хил. лв., равни на утвърдените. 

съдебни разходи – 2 хил. лв., равни на утвърдените.  

други разходи – 15 хил. лв., при утвърдени 11 хил. лв. 

Разходите за амортизации са в размер на 57 хил. лв., намалени с 46,0% спрямо 

утвърдените 105 хил. лв. 

Разходите за възнаграждения са в размер на 176 хил. лв., увеличени с 29,7% 

спрямо утвърдените 135 хил. лв. 

Разходите за осигуровки са в размер на 71 хил. лв., увеличени с 31,7% спрямо 

утвърдените 54 хил. лв. 

Други разходи са в размер на 24 хил. лв., увеличени с 25,2% спрямо утвърдените 19 

хил. лв. 

Разходите за текущ и авариен ремонт са в размер на 128 хил. лв., намалени с 1,5%  

спрямо утвърдените 130 хил. лв. 

 

1.6.3. За услугата пречистване на отпадъчните води 

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 1 283 хил. лв. и са 

увеличени с 13,4% спрямо утвърдените с Решение № Ц-25/31.07.2012 г. на ДКЕВР (1 131 

хил. лв.).   

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е, както 

следва: 

Разходите за материали са в размер на 481 хил. лв., увеличени с 16,2% спрямо 

утвърдените 414 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за електроенергия за технологични нужди – 463 хил. лв. при утвърдени 380 

хил.лв. 

разходи за горива и смазочни материали – 15 хил. лв., при утвърдени 20 хил.лв. 

Разходите за външни услуги са в размер на 40 хил. лв., намалени с 54,9% спрямо 
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утвърдените 88 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за данъци и такси – 8 хил. лв., при утвърдени 29 хил. лв. 

съобщителни услуги – 2 хил. лв., при утвърдени 3 хил. лв. 

суми по договори за инкасиране – 16 хил. лв., равни на утвърдените. 

съдебни разходи – 4 хил. лв., равни на утвърдените.  

други разходи – 10 хил. лв., равни на утвърдените. 

Разходите за амортизации са в размер на 59 хил. лв., увеличени с 4,2% спрямо 

утвърдените 57 хил. лв. 

Разходите за възнаграждения са в размер на 359 хил. лв., увеличени с 8,5% спрямо 

утвърдените 331 хил. лв. 

Разходите за осигуровки са в размер на 122 хил. лв., увеличени с 59,9% спрямо 

утвърдените 77 хил. лв. 

Други разходи са в размер на 15 хил. лв., намалени с 5,8% спрямо утвърдените 16 

хил. лв. 

Разходите за текущ и авариен ремонт са в размер на 148 хил. лв., намалени с 1,4%  

спрямо утвърдените 150 хил.лв. 

 

ВС Албена     

1.6.1. За услугата доставяне на вода на потребителите  

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 436 хил. лв. и са 

намалени с 5,1 % спрямо утвърдените с решение № Ц-25/31.07.2012 г.  на ДКЕВР (459 хил. 

лв.).   

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е, както 

следва: 

Разходите за материали са в размер на 141 хил. лв., намалени с 0,5% спрямо 

утвърдените 142 хил. лв., в т.ч.:  

разходи за обеззаразяване - 1 хил. лв. 

разходи за електроенергия за технологични нужди – 100 хил. лв., при утвърдени 122 

хил.лв.  

разходи за горива и смазочни материали – 6 хил. лв., при утвърдени 18 хил. лв. 

разходи за работно облекло – 2 хил. лв. 

 

  

разходи за канцеларски материали – 1 хил. лв., при утвърдени 2 хил. лв.  

други разходи – 31 хил. лв.  

Разходите за външни услуги са в размер на 82 хил. лв., увеличени с 90,5% спрямо 

43 хил. лв. утвърдени в действащата цена, в т.ч.: 

разходи за застраховки – 1 хил. лв. 

разходи за данъци и такси – 1 хил. лв., при утвърдени 18 хил. лв., в т.ч.:  

такса регулиране в размер на 37 хил. лв., при утвърдени 41 хил. лв. 

съобщителни услуги – 1 хил. лв., равни на утвърдените. 

транспортни услуги – 2 хил. лв. 

вода, отопление и осветление – 5 хил. лв. 

разходи за консултантски дейности – 4 хил. лв., при утвърдени 3 хил. лв. 

въоръжена и противопожарна охрана – 59 хил. лв. 

други разходи – 9 хил. лв., при утвърдени 4 хил. лв. 

Разходите за амортизации са в размер на 33 хил. лв., намалени с 22,1% спрямо 

утвърдените 42 хил. лв. 

Разходите за възнаграждения са в размер на 66 хил. лв., намалени с 37,4% спрямо 

утвърдените 105  хил. лв. 

Разходите за осигуровки са в размер на 23 хил. лв., намалени с 26,3% спрямо 

утвърдените 31 хил. лв.  

 Други разходи са в размер на 17 хил. лв., увеличени 8,5 пъти спрямо утвърдените 2 
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хил. лв. 

Разходите за текущ и авариен ремонт са в размер на 93 хил. лв., намалени с 2,1% 

спрямо утвърдените 95 хил. лв.  

  

1.6.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води 

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 231 хил. лв. и са 

увеличени с 2,1% спрямо утвърдените с Решение № Ц-25/31.07.2012 г.  на ДКЕВР (226 хил. 

лв.).   

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е, както 

следва: 

Разходите за материали са в размер на 61 хил. лв., намалени с 27,8% спрямо 

утвърдените 84 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за електроенергия за технологични нужди – 48 хил. лв., при утвърдени 73 

хил.лв.  

разходи за горива и смазочни материали – 1 хил. лв., при утвърдени 9 хил.лв.  

разходи за работно облекло – 1 хил. лв. 

други разходи – 11 хил. лв. 

Разходите за външни услуги са в размер на 11 хил. лв., намалени с 11,7% спрямо 

утвърдените 13 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за данъци и такси – 1 хил. лв., равни на утвърдените.  

съобщителни услуги – 1 хил. лв. 

транспортни услуги – 1 хил. лв. 

вода, отопление и осветление – 1 хил. лв. 

суми по договори за инкасиране –8 хил. лв., при утвърдени 6 хил. лв. 

разходи за консултантски дейности – 4 хил. лв., равни на утвърдените. 

други разходи – 4 хил. лв., равни на утвърдените. 

Разходите за амортизации са в размер на 20 хил. лв., намалени с 4,0% спрямо 

утвърдените 21 хил. лв. 

Разходите за възнаграждения са в размер на 50 хил. лв., увеличени с 5,9% спрямо 

утвърдените 48 хил. лв. 

Разходите за осигуровки са в размер на 17 хил. лв., намалени с 11,0% спрямо 

утвърдените 19 хил. лв. 

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

Разходите за текущ и авариен ремонт са в размер на 30 хил. лв., намалени с 13,3%  

спрямо утвърдените 35 хил. лв. 

 

1.6.3. За услугата пречистване на отпадъчните води 

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 387 хил. лв. и са 

увеличени с 2,1% спрямо утвърдените с Решение № Ц-25/31.07.2012 г. на ДКЕВР (395 хил. 

лв.).   

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е, както 

следва: 

Разходите за материали са в размер на 134 хил. лв., намалени с 6,1% спрямо 

утвърдените 143 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за обеззаразяване – 1 хил. лв. 

разходи за електроенергия за технологични нужди – 100 хил. лв. при утвърдени 134 

хил.лв. 

разходи за горива и смазочни материали – 5 хил. лв., при утвърдени 1 хил. лв. 

разходи за канцеларски материали – 1 хил. лв., при утвърдени 3 хил. лв.  

други разходи – 26 хил. лв. 

Разходите за външни услуги са в размер на 49 хил. лв., намалени с 3,5 пъти спрямо 

утвърдените 11 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за данъци и такси – 6 хил. лв., при утвърдени 4 хил. лв. 
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съобщителни услуги – 2 хил. лв. 

транспортни услуги – 1 хил. лв. 

вода, отопление и осветление – 5 хил. лв. 

разходи за консултантски дейности – 4 хил. лв., равни на утвърдените. 

въоръжена и противопожарна охрана – 24 хил. лв., равни на утвърдените.  

други разходи – 6 хил. лв. 

Разходите за амортизации са в размер на 12 хил. лв., намалени почти два пъти 

спрямо утвърдените 23 хил. лв. 

Разходите за възнаграждения са в размер на 42 хил. лв., увеличени три пъти 

спрямо утвърдените 14 хил. лв. 

Разходите за осигуровки са в размер на 14 хил. лв., увеличени почти пет пъти 

спрямо утвърдените 3 хил. лв. 

Други разходи са в размер на 23 хил. лв., увеличени 23 пъти спрямо утвърдените 1 

хил. лв. 

Разходите за текущ и авариен ремонт са в размер на 196 хил. лв., намалени с 2,1%  

спрямо утвърдените 200 хил. лв. 

 

1.7. Количества вода  

Предложените от ВиК оператора годишни количества за доставяне на вода от 

водоснабдителните системи, за отвеждане и пречистване на отпадъчни води са, както 

следва: 

 

ВС Добрич 

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Добрич – 8 114 хил. м
3
, равни 

на утвърдените с решение № Ц-25/31.07.2012 г. на ДКЕВР; 

за услугата отвеждане на отпадъчните води, равни на утвърдените, в т.ч.:             
 
 

за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -    3 218 хил. м
3  

 

 за промишлени и други стопански потребители 
  

  степен на замърсяване 1 -        -    639 хил. м
3  

 

 степен на замърсяване 2 -   -     44 хил. м
3  

 

 степен на замърсяване 3 -   -    339 хил. м
3  

 

за услугата пречистване на отпадъчните води, равни на утвърдените, в т.ч.:         

за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -    3 243 хил. м
3  

 

 за промишлени и други стопански потребители 
 
 

  степен на замърсяване 1 -        -    600 хил. м
3  

 

 степен на замърсяване 2 -   -    44 хил. м
3  

 

 степен на замърсяване 3 -   -    339 хил. м
3  

 

 

ВС Албена 

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Албена - 586 хил. м
3
, при 

утвърдени 662 хил. м
3
; 

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 754 хил. м
3
, при утвърдени 730 хил. м

3
, 

в т.ч.:             
 
 

за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -     47 хил. м
3  

 

 за промишлени и други стопански потребители 
  

  степен на замърсяване 1 -        -     201 хил. м
3  

 

 степен на замърсяване 2 -   -    402 хил. м
3  

 

 степен на замърсяване 3 -   -    103 хил. м
3  

 

за услугата пречистване на отпадъчните води - 864 хил. м
3
, при утвърдени 830 хил. 

м
3
, в т.ч.:             
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за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -     76 хил. м
3  

 

 за промишлени и други стопански потребители 
 
 

  степен на замърсяване 1 -        -     283 хил. м
3  

 

 степен на замърсяване 2 -   -    402 хил. м
3  

 

 степен на замърсяване 3 -   -    103 хил. м
3  

 

 

1.8. Необходими годишни приходи 

Необходимите годишни приходи, предложени от ВиК оператора в заявлението за 

цени са, както следва: 

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите - 17 313 хил. лв., при утвърдени 16 295 хил. 

лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 745 хил. лв., при утвърдени 672 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води - 1 331 хил. лв., при утвърдени 1 198 хил. лв. 

ВС Албена     

за услугата доставяне на вода на потребителите - 460 хил. лв., при утвърдени 483 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 285 хил. лв., при утвърдени 270 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води - 397 хил. лв., при утвърдени 418 хил. лв. 

 

2. Констатации и правна рамка 

Въз основа на извършения анализ на внесеното заявление за цени са направени 

следните констатации: 

1. С Решение БП-052 от 17.12.2008 г. на ДКЕВР е одобрен бизнес план на 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич за периода 2009 - 2013 г. 

2. С Решение № Ц-25/29.06.2009 г., ДКЕВР е приела прилагането на метод на 

регулиране чрез стимули “горна граница на цени” за „Водоснабдяване и канализация” 

ООД, гр. Добрич и е определила регулаторен период от пет години, считано от 01.12.2009 г.  

  С решение № Ц-25/31.07.2012 г. на ДКЕВР са изменени утвърдените цени за 

първата година от регулаторния период, като с Решение № Ц-6/23.02.2015 г. на ДКЕВР са 

изменени утвърдените цени с решение  № Ц-25/29.06.2009 г. на ДКЕВР. 

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 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. 

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-21/08.12.2014 г. на КЕВР е одобрен внесеният с вх. № В-17-37-

4/22.07.2014 г. бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич за периода 

2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г.  

7. С решение № БП-50/22.06.2016 г. на КЕВР е одобрен внесеният с вх. № В-17-15-

18/02.02.2016 г., допълнен бизнес план за 2016 г. на „Водоснабдяване и канализация” ООД, 

гр. Добрич.   

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. 
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3. Разходи и ценообразуващи елементи 

След извършения преглед на заявлението за цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване 

и канализация” ООД, гр. Добрич, разходите и ценообразуващите елементи се коригират в 

съответствие с изискванията на глава четвърта от Указанията, както следва:  

 

3.1. Дълготрайни активи  

Предложените стойности на дълготрайните активи не съответстват на отчетните 

данни за 2015 г. от ЕССО и не се признават. Признава се отчетната стойност на 

дълготрайните активи и съответната натрупана амортизация за регулирани цели за 2015 г. в 

съответствие с ЕССО, както следва: 

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -    25 876 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -      2 613 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -      2 230 хил. лв. 

ВС Албена     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -        979 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -     1 580 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -        275 хил. лв. 

 

3.2. Среден размер на инвестициите  

 Предложеният среден размер инвестиции не се признава, а се приема среден размер 

инвестиции образуван с инвестиционни разходи за 2016 г. съгласно одобрения бизнес план 

с решение БП-50/22.06.2016 г. на КЕВР, в съответствие с изискванията на т. 52 от 

Указанията, както следва: 

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -    1 195 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -          0 лева  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -       160 хил. лв. 

ВС Албена  - не се предвиждат инвестиции 

 

3.3. Необходим оборотен капитал 

Необходимият оборотен капитал, определен при нетен цикъл 66 дни и 5 бр. цикли в 

годината с параметри от решение № Ц-25/31.07.2012 г. на ДКЕВР съгласно глава четвърта 

от Указанията се признава, както следва: 

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -    2 868 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -         94 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -       207 хил. лв. 

ВС Албена     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -         84 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -         31 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -         61 хил. лв. 

 

3.4. Регулаторна база на активите 

Предложените стойности на РБА за регулираните услуги не се признават, а се 

признават образуваните стойности с корекциите по т. 3.1, 3.2 и 3.3 в съответствие с 

изискванията на глава четвърта от Указанията, както следва:  

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -    15 762 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -      1 052 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -      1 107 хил. лв. 

ВС Албена     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -         538 хил. лв. 
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   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -      1 196 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -         130 хил. лв. 

 

3.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане, равна на 

утвърдената с решение № Ц-25/31.07.2012 г. на ДКЕВР - 4,47%, определена с норма на 

възвръщаемост на привлечения капитал 5,11% се признава. 

 

3.6. Признати годишни разходи 

3.6.1. Условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) за услугите 

доставяне на вода от водоснабдителните системи, отвеждане и пречистване на отпадъчните 

води, утвърдени с решение № Ц-25/31.07.2012 г. на ДКЕВР, са коригирани със 

средногодишен инфлационен индекс (- 0,1%) за 2015 г. по данни на НСИ за индекса на 

потребителските цени. 

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

корекцията по т. 1 са коригирани с коефициент за подобряване на ефективността Х = 0,1%, 

съгласно т. 55 от Указанията.  

3.6.1.1. Предложените от ВиК оператора разходи за амортизации не се признават, 

а се признава стойността им в съответствие с амортизационния план за регулаторни цели за 

2015 г. от ЕССО и средния размер на разходите за амортизации от инвестиции за 2016 г., 

съгласно одобрения бизнес план за 2016 г. с решение БП-50/22.06.2016 г. на КЕВР, а 

именно: 

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -        842 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -          56 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -          63 хил. лв. 

ВС Албена     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -          33 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -          20 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -          10 хил. лв. 

 

3.6.2. Променливи разходи 

 

ВС Добрич       

3.6.2.1. За услугата доставяне на вода на потребителите  

 

 Предложените от ВиК оператора разходи за обеззаразяване в размер на 48 хил. лв. 

не се признават, а се приемат в размер на 35 хил. лв., определени на база отчетен 

специфичен разход за 2015 г. и прогнозни водни количества за 2016 г. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични нужди 

в размер на 8 202 хил. лв. не се признават, а се приемат в размер на 8 172 хил. лв., при 

отчитане на следните фактори: 

- за 2015 г. дружеството отчита потребление от 58 924 МВтч. В одобрения бизнес 

план, с решение № БП-50/22.06.2016 г. на КЕВР, за 2016 г. е посочено потребление 

от 50 316 МВтч, като въз основа на същото са определени разходите за електрическа 

енергия за технологични нужди;  

- действащи цени на електрическа енергия ниско напрежение, мрежови услуги и 

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

- цени на електрическа енергия ниско и средно напрежение на свободен пазар – 86,95 

лв., съгласно Споразумение от 31.07.2015 г., сключено между ВиК оператора и 

"ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА"АД – София, поради изтичане  срока на 

Договора за доставка на електрическа енергия, сключен между страните.    

 Предложените от Ви К оператора разходи за доставяне на вода от друг доставчик в 
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размер на 175 хил. лв. не се признават, а се признават в размер на 18 лв. на база отчетни 

данни за 2015 г. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за такса регулиране в размер на 37 хил. лв. 

не се признават, а се признават в размер на 25 хил.лв., изчислени за услугата спрямо дела 

на  фактурираните количества. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за такса за  водоползване в размер на 794 

хил. лв. не се признават, а се признават в размер на 580 хил. лв., изчислени съгласно 

Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (обн. в 

ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г. и 

фактурираните количества са системата. 

    

3.6.2.2.  За услугата отвеждане на отпадъчни води 

 Предложените от ВиК оператора разходи за обеззаразяване в размер на хиляда  лв. 

се признават. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични нужди 

в размер на 50 хил. лв. не се признават, а се приемат в размер на 44 хил. лв., при отчитане 

на следните фактори: 

- за 2015 г. дружествата отчита потребление от 233 МВтч. В одобрения бизнес план, с 

решение № БП-50/22.06.2016 г. на КЕВР, за 2016 г. е посочено потребление от 233 

МВтч, като въз основа на същото са определени разходите за електрическа енергия 

за технологични нужди;  

- действащи цени на електрическа енергия ниско напрежение, мрежови услуги и 

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

- цени на електрическа енергия ниско и средно напрежение на свободен пазар – 86,95 

лв., съгласно Споразумение от 31.07.2015 г., сключено между ВиК оператора и 

"ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА"АД – София, поради изтичане  срока на 

Договора за доставка на електрическа енергия, сключен между страните.    

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

не се признават, а се признават в размер на 5 хил.лв., изчислени за услугата спрямо дела на  

фактурираните количества.. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за такса заустване в размер на 41 хил. лв. 

не се признават, а се приемат в размер на 20 хил. лв., изчислени съгласно Тарифата за 

таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 

юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г. и спрямо дела на 

фактурираните количества за системата. 

 

3.6.2.3.  За услугата пречистване на отпадъчни води 

 Предложените от ВиК оператора разходи за обеззаразяване в размер на 3 хил. лв. се 

признават. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични нужди 

в размер на 463 хил. лв. не се признават, а се приемат в размер на 451 хил. лв., при 

отчитане на следните фактори: 

- за 2015 г. дружествата отчита потребление от 3 143 МВтч. В одобрения бизнес план, 

с решение № БП-50/22.06.2016 г. на КЕВР, за 2016 г. е посочено потребление от 2 

872 МВтч, като въз основа на същото са определени разходите за електрическа 

енергия за технологични нужди;  

- действащи цени на електрическа енергия ниско напрежение, мрежови услуги и 

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

- цени на електрическа енергия ниско и средно напрежение на свободен пазар – 86,95 

лв., съгласно Споразумение от 31.07.2015 г., сключено между ВиК оператора и 

"ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА"АД – София, поради изтичане  срока на 

Договора за доставка на електрическа енергия, сключен между страните.    

 Предложените от В и К оператора разходи за такса регулиране в размер на 3 хил. лв. 
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не се признават, а се признават в размер на 5 хил.лв., изчислени за услугата спрямо дела на  

фактурираните количества. 

 

ВС Албена       

3.6.2.1. За услугата доставяне на вода на потребителите  

 Предложените от ВиК оператора разходи за обеззаразяване в размер на 1 000 лева се 

признават. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични нужди 

в размер на 100 хил. лв. не се признават, а се приемат в размер на 91 хил. лв., при отчитане 

на следните фактори: 

- за 2015 г.  дружеството отчита потребление от е 635 МВтч. В одобрения бизнес 

план, с решение № БП-50/22.06.2016 г. на КЕВР, за 2016 г. е посочено потребление 

от 528 МВтч, като въз основа на същото са определени разходите за електрическа 

енергия за технологични нужди;  

- действащи цени на електрическа енергия ниско напрежение, мрежови услуги и 

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

- цени на електрическа енергия ниско и средно напрежение на свободен пазар – 86,95 

лв., съгласно Споразумение от 31.07.2015 г., сключено между ВиК оператора и 

"ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА"АД – София, поради изтичане  срока на 

Договора за доставка на електрическа енергия, сключен между страните. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за такса регулиране в размер на 1 хил. лв. 

не се признават, а се приемат в размер на 3 хил.лв., изчислени съгласно Тарифа за таксите, 

които се събират от ДКЕВР по ЗРВКУ за услугата и дела на  фактурираните количества. 

 Разходи за такса за водоползване се признават в размер на 87 хил. лв., изчислени 

съгласно Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване 

(обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 

г. и фактурираните количества са системата. 

    

3.6.2.2.  За услугата отвеждане на отпадъчни води 

 Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични нужди 

в размер на 48 хил. лв. се признават. 

 Предложените от В и К оператора разходи за такса регулиране в размер на 1 хил. лв. 

се признават. 

 

3.6.2.3.  За услугата пречистване на отпадъчни води 

 Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични нужди 

в размер на 100 хил. лв. се признават. 

 Разходи за такса регулиране се признават в размер на 1 хил. лв., изчислени 

съгласно Тарифа за таксите, които се събират от ДКЕВР по ЗРВКУ и дела на  

фактурираните количества за услугата. 

 

 Предложените от ВиК оператора разходи за такса заустване в размер на 4 хил. лв. 

не се признават, а се приемат в размер на 1 хил. лв., изчислени съгласно Тарифата за 

таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 

юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г. и спрямо дела на 

фактурираните количества за системата. 

 

3.7. Количества вода  

Предложените прогнозни количества за доставяне на вода на потребителите, за 

отвеждане и пречистване на отпадъчни води от обособената система Добрич се 

признават, както следва: 

ВС Добрич 

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Добрич – 8 114 хил. м
3
, равни 
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на утвърдените с решение № Ц-25/31.07.2012 г. на ДКЕВР; 

за услугата отвеждане на отпадъчните води, равни на утвърдените, в т.ч.:             
 
 

за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -    3 218 хил. м
3  

 

 за промишлени и други стопански потребители 
  

  степен на замърсяване 1 -        -    639 хил. м
3  

 

 степен на замърсяване 2 -   -     44 хил. м
3  

 

 степен на замърсяване 3 -   -    339 хил. м
3  

 

за услугата пречистване на отпадъчните води, равни на утвърдените, в т.ч.:         

за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -    3 243 хил. м
3  

 

 за промишлени и други стопански потребители 
 
 

  степен на замърсяване 1 -        -    600 хил. м
3  

 

 степен на замърсяване 2 -   -    44 хил. м
3  

 

 степен на замърсяване 3 -   -    339 хил. м
3  

 

 

Предложените прогнозни количества за доставяне на вода на потребителите, за 

отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обособената система Албена не се 

признават, а се приемат коригирани количества усреднени на база отчетни данни за 

регулаторния период от 2012 г. до 2015 г., вкл. в съответствие с правилата по т. 38 и т. 41 от 

Указанията: 

ВС Албена 

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Албена - 672 хил. м
3
, при 

утвърдени 662 хил. м
3
; 

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 847 хил. м
3
, при утвърдени 730 хил. м

3
, 

в т.ч.:             
 
 

за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -     7 хил. м
3  

 

 за промишлени и други стопански потребители 
  

  степен на замърсяване 1 -        -     511 хил. м
3  

 

 степен на замърсяване 2 -   -    264 хил. м
3  

 

 степен на замърсяване 3 -   -      65 хил. м
3  

 

за услугата пречистване на отпадъчните води - 897 хил. м
3
, при утвърдени 830 хил. 

м
3
, в т.ч.:             

 
       

за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -      37 хил. м
3  

 

 за промишлени и други стопански потребители 
 
 

  степен на замърсяване 1 -        -     489 хил. м
3  

 

 степен на замърсяване 2 -   -    306 хил. м
3  

 

 степен на замърсяване 3 -   -      65 хил. м
3  

 

 

3.8. Необходими годишни приходи 

Във връзка с гореизложените корекции на ценообразуващите елементи и разходите, 

предложените от ВиК оператора необходими годишни приходи се признават, както следва: 

ВС Добрич  

за услугата доставяне на вода на потребителите  -  17 211 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -       616 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -    1 240 хил. лв.    

ВС Албена     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -      514 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -      244 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -      348 хил. лв. 
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3.9. Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги 

Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е 2,97 лв./куб.м, изчислена съгласно 

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

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

и канализация” ООД, гр. Добрич за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

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

 

Във връзка с изложеното, разходите и ценообразуващите елементи за 

водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” 

ООД, гр. Добрич са, както следва: 

 

Признати годишни разходи: 

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -  16 506 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -       569 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -    1 191 хил. лв. 

ВС Албена     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -       490 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -       191 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -       342 хил. лв. 

 

Регулаторна база на активите: 

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -   15 766 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -      1 052 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -      1 107 хил. лв. 

ВС Албена     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -        538 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -     1 196 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -        130 хил. лв. 

 

Необходим оборотен капитал: 

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -     2 872 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -          94 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -        207 хил. лв. 

ВС Албена     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -          84 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -          31 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -          61 хил. лв. 

 

Необходимият оборотен капитал е определен с параметри от утвърдените цени с решение 

№ Ц-25/31.07.2012 г. на ДКЕВР при нетен цикъл 66 дни. 

 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е 4,47%, 

определена при норма на възвръщаемост на привлечения капитал 5,11%, равна на 

утвърдената с решение № Ц-25/31.07.2012 г. на ДКЕВР. 

 

Необходими годишни приходи: 

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -  17 211 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -       616 хил. лв.  
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за услугата пречистване на отпадъчните води          -    1 240 хил. лв. 

ВС Албена     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -      514 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -      244 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -      348 хил. лв. 

 

Количества вода:  

ВС Добрич 

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Добрич – 8 114 хил. м
3
 

за услугата отвеждане на отпадъчните води, в т.ч.:             
 
 

за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -    3 218 хил. м
3  

 

 за промишлени и други стопански потребители 
  

  степен на замърсяване 1 -        -    639 хил. м
3  

 

 степен на замърсяване 2 -   -     44 хил. м
3  

 

 степен на замърсяване 3 -   -    339 хил. м
3  

 

за услугата пречистване на отпадъчните води, в т.ч.:         

за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -    3 243 хил. м
3  

 

 за промишлени и други стопански потребители 
 
 

  степен на замърсяване 1 -        -    600 хил. м
3  

 

 степен на замърсяване 2 -   -    44 хил. м
3  

 

 степен на замърсяване 3 -   -    339 хил. м
3  

 

ВС Албена 

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Албена - 672 хил. м
3
 

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 847 хил. м
3
, в т.ч.:             

 
 

за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -     7 хил. м
3  

 

 за промишлени и други стопански потребители 
  

  степен на замърсяване 1 -        -     511 хил. м
3  

 

 степен на замърсяване 2 -   -    264 хил. м
3  

 

 степен на замърсяване 3 -   -      65 хил. м
3  

 

за услугата пречистване на отпадъчните води - 897 хил. м
3
, в т.ч.:             

 
       

за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -      37 хил. м
3  

 

 за промишлени и други стопански потребители 
 
 

  степен на замърсяване 1 -        -     489 хил. м
3  

 

 степен на замърсяване 2 -   -    306 хил. м
3  

 

 степен на замърсяване 3 -   -      65 хил. м
3  

 

 

Цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Добрич: 

 

ВС Добрич     

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите  2,12 лв./куб.м 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 0,12 лв./куб.м 

Промишлени и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1                                                   0,16 лв./куб.м    

степен на замърсяване 2                                                   0,29 лв./куб.м 

  степен на замърсяване 3                                                         0,35 лв./куб.м 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 0,24 лв./куб.м 

Промишлени и други стопански потребители 
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 степен на замърсяване 1                                                   0,33 лв./куб.м    

степен на замърсяване 2                                                   0,60 лв./куб.м 

  степен на замърсяване 3                                                         0,71 лв./куб.м 

ВС Албена     

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   0,76 лв./куб.м 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.  0,15 лв./куб.м 

Промишлени и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1                                                   0,22 лв./куб.м    

степен на замърсяване 2                                                   0,39 лв./куб.м 

  степен на замърсяване 3                                                         0,46 лв./куб.м 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 0,21 лв./куб.м 

Промишлени и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1                                                   0,29 лв./куб.м    

степен на замърсяване 2                                                   0,52 лв./куб.м 

  степен на замърсяване 3                                                         0,62 лв./куб.м 
 (В цените не е включен ДДС). 

 

4. Открито заседание на КЕВР, обществено обсъждане и допълнително постъпили в 

законоустановения 14-дневен срок становища по проекта на решение за утвърждаване 

на цени. 

 

4.1. Открито заседание 

В съответствие с разпоредбите на чл. 23 от НРЦВКУ и чл. 43, ал. 6 от Правилника за 

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

закрито заседание на Комисията, проведено на 06.07.2016 г., с протоколно решение по т. 5 

от протокол № 146/06.07.2016 г. е приет доклада на работната група с вх. № В-Дк-

129/04.07.2016 г. и е определена дата за провеждането на открито заседание и обществено 

обсъждане на предложението за цени на 13.07.2016 г. от 10.00 ч. 

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-15-6/07.07.2016 г. „Водоснабдяване и канализация” 

ООД, гр. Добрич е информирано за организираното на 13.07.2016 г. открито заседание на 

Комисията, на което се явиха г-н Петър Калчев – управител и г-н Мариян Николов – 

заместник – управител. 

Направено е следното изказване: 

П. Калчев заяви, че са доволни от това, което е предложено в доклада за 

водоснабдителна система Добрич, но имат възражение по отношение на цените за 

водоснабдителна система Албена. Внесли са писмено възражение в Комисията по 3 точки – 

да се работи с водни количества, фактурирани през 2015 г., да се имат в предвид разходите 

за работни заплати за пречиствателна станция Албена и Комисията са се съобрази с нейно 

решение от 2016 г.  

 

4.2. Обществено обсъждане 

С писмо на КЕВР с изх. № В-04-00-89/06.07.2016 г., като заинтересовани лица бяха 

поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на 

Република България, Национален браншов синдикат „Водоснабдител” - КНСБ, 

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на 

индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска 

стопанска камара, Българска асоциация по водите, Съюза на В и К операторите в 

Република България, Федерация на потребителите в България, Федерация (Строителство, 

Индустрия и Водоснабдяване) – Подкрепа, Комисия за защита на потребителите, 

Гражданско движение „ДНЕС“, община Ботевград. 

На общественото обсъждане присъстваха г-н Красимир Богоев – заместник-
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председател на Национален браншов синдикат „Водоснабдител”- КНСБ; г-н Александър 

Димитров – началник отдел „Икономически анализи“ в Българска търговско-промишлена 

палата; г-н Благой Козарев – заместник-председател на Българска асоциация по водите; г-н 

Ганчо Тенев – председател на Съюза на В и К операторите в Република България; г-н Огнян 

Димов – заместник - председател на Федерация (Строителство, Индустрия и 

Водоснабдяване) – Подкрепа; г-н Борис Борисов – заместник-кмет на община Ботевград. 

На общественото обсъждане присъстваха също: г-н Георги Владов – управител на 

„ВиК - Видин” ЕООД, гр. Видин; г-н Стоян Иванов – управител на „Водоснабдяване – 

Дунав“ ЕООД, гр. Разград; г-жа Илияна Веселинова – главен счетоводител на 

„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград; г-н Цветозар Гаврилов – управител на „ВиК– 

Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград; г-н Петър Калчев – управител на „ВиК“ ООД, гр. Добрич; г-

н Мариян Николов – заместник-управител на „ВиК“ ООД, гр. Добрич; г-н Кирил Кочев – 

главен инженер на „ВиК“ ООД, гр. Враца; г-жа Верка Иванова – главен счетоводител на 

„ВиК“ ООД, гр. Враца; г-н Бойко Ничев – ръководител направление във „ВиК“ ООД, гр. 

Враца. 

Не присъстваха представители на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, Омбудсман на Република България, Конфедерация на работодателите и 

индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска 

стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Комисия за защита на 

потребителите и Гражданско движение „ДНЕС“.  

Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масово 

осведомяване. 

Бяха направени следните изказвания: 

К. Богоев – Национален браншов синдикат „Водоснабдител”- КНСБ зададе въпрос 

защо при разглеждането на ценови заявления за държавни ВиК оператори отсъства 

собственика, в лицето на МРРБ. Апелира към Комисията за приемане на разходите за 

работни заплати, включително годишна индексация на фонда с 1%, което е законово 

положение. Подкрепя всички управители на ВиК дружествата и апелира да се разгледат 

техните предложения.  

А. Димитров – началник отдел „Икономически анализи“ в Българска търговско-

промишлена палата изказа становище без микрофон. Няма възражения. 

Б. Козарев – заместник-председател на Българска асоциация по водите изказа 

становище от името на асоциацията в подкрепа исканията на ВиК операторите. 

Г. Тенев – председател на Съюза на В и К операторите в Република България заяви, 

че населението намалява, но мрежата остава същата, имоти не се изключват и разходите за 

поддръжка не намаляват. По отношение на новите пречиствателни станции за отпадъчни 

води посочи, че са построени от общините, при което не са взети под внимание доста от 

забележките на операторите. По всички има доработки, които са извън гаранционния 

период. Няма станция, която да е пусната за един месец. Самият период е между шест и 

девет месеца. Това е идеален вариант. Веднага след това ще последва и проблем с утайките. 

Тези проблеми са наредени един след друг. 

О. Димов – заместник - председател на Федерация (Строителство, Индустрия и 

Водоснабдяване) – Подкрепа заяви, че заплатите ежегодно се индексират с един процент за 

прослужено време, а от началото на годината минималната работна заплата е 460 лв. 

Минимална заплата за бранша е увеличена с коефициент 1,05. Апелира предложенията на 

ВиК операторите да бъдат взети в предвид. Отправи питане към Петър Калчев по 

отношение на фонд работна заплата. 

П. Калчев – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Добрич, посочи, 

че предвиждат да се намали брутната сума, като разходи за работни заплати, а не размера 

на заплатите.  

 

4.3. Постъпили писмени възражения 

В регламентирания 14-дневен срок след проведеното обществено обсъждане e 
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постъпило възражение от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич по отношение 

на следното: 

1. Корекциите на предложените количества за ВС Албена  

Възразителят счита, че приложения подход „коригирани количества усреднени на 

база отчетни данни за регулаторния период от 2012 г, до 2015 г., вкл. в съответствие с 

правилата по т. 38 и т. 41 от Указанията” е некоректен поради значителното намаление 

на отчетените отведени и пречистени водни количества, направени във връзка с Решение 

№ Ж-106 от 17.12.2015 г. на КЕВР, както и необоснованото завишение с 15% на 

доставените водни количества, спрямо отчетените за 2015 г. 

ВиК операторът посочва, че предложените от него прогнозни количества са 

определени на база на окончателните данни за фактурираните количества на „Албена” АД 

за 2015 г. (след извършените корекции в изпълнение на решението на КЕВР). Прогнозните 

количества са приравнени на отчетните нива за предходната 2015 г., тъй като не се 

предвижда съществено изменение на обема на дейността на курортния комплекс през 2016 

г. 

Възразителят изразява становище, че в случая не е коректно да се прилагат средни 

стойности за периода, тъй като към количествата от 2012 и 2013 г. не са приложени 

корекции по Решение Ж-106 от 17.12.2015 г. и включват отведени количества отчетени по 

разходомер. За прогнозния период ще бъдат фактурирани само отведени и пречистени 

количества равни на доставените, т.е. ще бъдат по-малки в сравнение с тези от 2012 и 2013 

г. 

ВиК операторът счита, че приложения подход в доклада по заявлението на 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Добрич е в противоречие с Решението на КЕВР 

по отношение на практиката за отчитане на отведените и пречистени отпадъчни води от 

к.к. Албена, като на ВиК оператора се определят количества, които значително 

надвишават доставените и не могат да бъдат постигнати при спазване на принципа на 

отчитане определен в горецитираното решение. Това поставя дружеството във фактическа 

невъзможност да възстанови направените признати разходи, като същевременно нарушава 

принципите на регулирането на ВиК услугите. 

Възразителят предлага за прогнозния период количествата отведени и пречистени 

отпадъчни води за ВС Албена, да са равни на утвърдените доставени количества вода, 

завишени с количествата добити от други водоизточници. 

Възражението на ВиК оператора не се приема по отношение на количествата за 

доставяне на вода от ВС Албена, с оглед на това че с 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, количествата 

за отвеждане на отпадъчни води и количествата за пречистване на отпадъчни води. 

Количествата за 2016 г. се определят като осреднени стойности на базата на отчетни данни 

за регулаторния период, в случая от 2012 – 2015 г. с обособяването на ВС Албена, в 

съответствие с т. 38 и т. 41 от Указанията. 

Възражението по отношение на количествата за пречистване на отпадъчните води се 

приема, но разпределението между групите потребители битови и приравнени към тях и 

промишлени и други стопански потребители по степени на замърсяване е необосновано и 

не се приема. Прилагат се осреднени стойности, определени с отчетни данни за периода от 

2012  г. до 2015 г. за  битови и приравнени към тях и промишлени и други стопански 

потребители по степени на замърсяване. 

 

2. Непризнати допълнителни разходи за възнаграждения и осигуровки за 

услугата пречистване на отпадъчните води при ВС Албена 
Възразителят счита, че немотивирано не са признати разходи за възнаграждения и 

осигуровки за допълнително нает персонал в ПСОВ „Албена“ за услугата пречистване на 

отпадъчни води и в тази връзка е посочил, като извлечение от щатното разписание на 

персонала в ПСОВ „Албена“ данните в таблицата: 
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Възражението по отношение на допълнителни разходи за възнаграждения и 

осигуровки за услугата пречистване на отпадъчните води при ВС Албена е необосновано и 

не се приема.  С оглед изискванията на глава четвърта за годишни корекции на цените по 

време на регулаторния период, добре управляваното дружество трябва да оптимизира 

разходите си и персонала в рамките на разчетения фонд. 

3. Непризнаване в пълен размер на предложените разходи за електрическа 

енергия 

 ВиК операторът възразява относно непризнатите в пълен размер разходи за 

електрическа енергия за технологични нужди за услугата доставяне на вода на 

потребителите и счита, че предложените от дружеството 100 хил.лв. са намалени 

необосновано от работната група с 9 хил.лв. Изчислението на годишните разходи за 

електрическа енергия е направено при отчетена консумирана електрическа енергия за 

доставени количества в размер на 586 хил.куб.м, докато в доклада се прогнозира че 

доставените количества вода ще нарастнат до 672 хил.куб.м, или с 15% повече спрямо 

количествата за които е определен разхода на електроенергия. В резултат на това се 

намалява специфичния разход на електрическа енергия за един кубик доставена вода от 

0,90 на 0,785, ефект който не може да бъде постигнат в краткосрочен план без значителни 

инвестиции. В тази връзка, възразителят счита че необосновано са намалени признатите 

разходи, което от своя страна ще доведе до невъзможност за възстановяване на ефективно 

извършените разходи за електрическа енергия и увеличаване на задълженията на 

дружеството към доставчиците на електрическа енергия. 

 ВиК операторът предлага признаване на одобрения в Решение №БП-50/22.06.2016 г. 

на комисията, специфичен разход на електрическа енергия за услугата доставяне на вода 

на потребителите за ВС Албена от 0,9 кВтч/куб.м фактурирана вода, което да се приложи 

към прогнозните количества доставена вода при определянето на утвърдените разходи за 

електрическа енергия за технологични нужди. Предлага се прилагане на същия подход и 

към разходите за електрическа енергия за технологични нужди за услугите отвеждане и 

пречистване на отпадъчни води. Възразителят предлага разхода на електрическа енергия 

да бъде преизчислен спрямо прогнозните количества и специфичния разход за 

съответната В и К услуга, съгласно съответните им стойности в одобрения бизнес план с 

Решение №БП-50/22.06.2016 г. на КЕВР. 

 Възражението на ВиК оператора е необосновано и не се приема, с оглед на това че 

разходите за електрическа енергия се определят не за фактурирани количества, а за 

добити количества вода на вход ВС.  

4. Непризнаване в пълен размер на предложените разходи за такса заустване 

ВиК операторът възразява относно непризнатата стойност на разходите за такса 

заустване и обосновава предложението си с изчислените 4,9 хил.лв. за фактурирани 

заустени водни количества за 897 хил.куб.м и Тарифата за таксите за водовземане, за 

ползване на воден обект и за замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 2., изм. ДВ. бр. 3 

от 10 януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г. 

Възражението на ВиК оператора по отношение на предложената стойност на разходите 

за такса заустване е обосновано и се приема. 

 

5. Разходи и ценообразуващи елементи 

Във връзка с Решение № Ц-19/30.06.2016 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на 

електрическа енергия, мрежови услуги и надбавки, считано от 01.07.2016 г., разходите за 

Персонал в ПСОВ Албена бр. заети 

Месечно 

възнаграждение 

Годишно 

възнаграздение 
Общо за Пречистване на отпадъчни води 6 3537.59 42451.08 

Отговорник ПСОВ Албена 1 747,50 8970,00 

Оператор ПСОВ 5 2790,09 33481,08 
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електрическа енергия за технологични нужди се коригират, както следва:   

ВС Добрич 

За услугата доставяне на вода на потребителите: 

разходи за електроенергия за технологични нужди, в размер на 8 172 хил. лв. се 

коригират на 8 121 хил. лв. 

За услугата отвеждане на отпадъчните води: 

разходи за електроенергия за технологични нужди, в размер 44 хил. лв. се коригират 

на 41 хил. лв. 

За услугата пречистване на отпадъчните води: 

разходи за електроенергия за технологични нужди, в размер 451 хил. лв. се 

коригират на 449 хил. лв. 

 

ВС Албена 

За услугата доставяне на вода на потребителите: 

разходи за електроенергия за технологични нужди, се запазват в размер на 91 хил. 

лв.  

За услугата отвеждане на отпадъчните води: 

разходи за електроенергия за технологични нужди, се запазват в размер 48 хил. лв.  

За услугата пречистване на отпадъчните води: 

разходи за електроенергия за технологични нужди, се запазват в размер 100 хил. лв.  

 

Изказвания по т.4:  

Докладва Х. Йорданова, която каза, че след проведеното обществено обсъждане и 

открито заседание има внесено възражение от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. 

Добрич. То касае само ВС Албена. Възражението е по отношение на предложените от 

работната група за ВС Албена количества за доставяне на вода и количествата за 

пречистване на отпадъчни води. Работната група е преразгледала количествата и счита, че 

възражението на оператора е основателно и го приема. По отношение на количествата за 

пречистване на отпадъчни води също се счита, че възражението е обосновано, но 

разпределението по степени на замърсяване не се приема, а се признават осреднените 

количества от 2012 г. до 2015 г. на база отчетени количества. 

Второто възражение е относно непризнати допълнителни разходи за възнаграждения 

и осигуровки за услугата пречистване на отпадъчни води на ВС Албена. Работната група 

счита, че възражението е неоснователно и не прилага такъв подход за увеличение на 

разходите за възнаграждение на персонала. Възражението не се приема. 

Третото възражение е по отношение на разходите за електрическа енергия. Счита се, 

че е обосновано и се приема. 

Последното възражение е по отношение на таксата за заустване. Счита се, че е 

обосновано и се приема. 

В резултат на тези корекции цената за „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. 

Добрич спрямо предходното заседание се изменя с 1 ст., но не в резултат на възражението, 

а в резултат на това, че когато се събират целите числа, цената излиза над социалната 

поносимост. Това е причината да се намали с 1 ст. Комплексната цената е 2,97 лв./куб.м с 

ДДС, която е точно на границата на социалната поносимост. Това увеличение е с 10 ст. 

спрямо действащата цена или с 4,2%. 

За ВС Албена спрямо действащата цена е с 6 ст. за групата на битови потребители, 

което с 4,7%. 

И. Н. Иванов припомни, че е имало дебат по този повод и в крайна сметка 

становището на Комисията е отразено в доклада, че не трябва да се надвишава с ДДС прага 

на социалната поносимост. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания, прочете проекта на решение и го 

подложи на гласуване. 
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Предвид изложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 13 от Закона за 

регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а” 

от 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 и във връзка със заявление с вх. № В -

17-15-6/23.03.2016 г., за утвърждаване на цени на водоснабдителните и 

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

 

I. Утвърждава на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич 

ценообразуващи елементи, както следва:  

 

Признати годишни разходи: 

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -  16 455 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -       566 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -    1 208 хил. лв. 

ВС Албена     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -       432 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -       191 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -       351 хил. лв. 

 

Регулаторна база на активите: 

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -    15 756 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -      1 052 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -      1 110 хил. лв. 

ВС Албена     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -        527 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -     1 196 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -        209 хил. лв. 

 

Необходим оборотен капитал: 

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -     2 862 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -          94 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -        210 хил. лв. 

ВС Албена     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -          73 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -          31 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -          62 хил. лв. 

 

 Необходимият оборотен капитал е определен с параметри от утвърдените цени с 

решение № Ц-25/31.07.2012 г. на ДКЕВР при нетен цикъл 66 дни. 

 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е 4,47%, 

определена при норма на възвръщаемост на привлечения капитал 5,11%, равна на 

утвърдената с решение № Ц-25/31.07.2012 г. на ДКЕВР. 

 

Необходими годишни приходи: 

ВС Добрич     
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за услугата доставяне на вода на потребителите  -  17 159 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -       613 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -    1 258 хил. лв. 

 

 

ВС Албена     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -      455 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -      244 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -      360 хил. лв. 

 

Количества вода:  

ВС Добрич 

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Добрич – 8 114 хил. м
3
 

за услугата отвеждане на отпадъчните води, в т.ч.:             
 
 

за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -    3 218 хил. м
3  

 

 за промишлени и други стопански потребители 
  

  степен на замърсяване 1 -        -    639 хил. м
3  

 

 степен на замърсяване 2 -   -     44 хил. м
3  

 

 степен на замърсяване 3 -   -    339 хил. м
3  

 

за услугата пречистване на отпадъчните води, в т.ч.:         

за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -    3 243 хил. м
3  

 

 за промишлени и други стопански потребители 
 
 

  степен на замърсяване 1 -        -    600 хил. м
3  

 

 степен на замърсяване 2 -   -    44 хил. м
3  

 

 степен на замърсяване 3 -   -    339 хил. м
3  

 

ВС Албена 

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Албена  -     586 хил. м
3
 

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 842 хил. м
3
, в т.ч.:             

 
 

за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -         2 хил. м
3  

 

 за промишлени и други стопански потребители 
  

  степен на замърсяване 1 -        -     511 хил. м
3  

 

 степен на замърсяване 2 -   -    264 хил. м
3  

 

 степен на замърсяване 3 -   -      65 хил. м
3  

 

за услугата пречистване на отпадъчните води - 864 хил. м
3
, в т.ч.:             

 
       

за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -      12 хил. м
3  

 

 за промишлени и други стопански потребители 
 
 

  степен на замърсяване 1 -        -     481 хил. м
3  

 

 степен на замърсяване 2 -   -    306 хил. м
3  

 

 степен на замърсяване 3 -   -      65 хил. м
3  

 

 

ІІ. Утвърждава, считано от 01.08.2016 г. цени без ДДС за водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. 

Добрич, както следва:  

 

ВС Добрич     

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

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.                      0,12 лв./куб.м  

Промишлени и други стопански потребители 
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степен на замърсяване 1                                                   0,16 лв./куб.м  

степен на замърсяване 2                                                   0,29 лв./куб.м 

 степен на замърсяване 3                                                  0,35 лв./куб.м 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води  

 

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.                        0,24 лв./куб.м  

Промишлени и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1                                                   0,34 лв./куб.м    

степен на замърсяване 2                                                   0,60 лв./куб.м 

степен на замърсяване 3                                                         0,72 лв./куб.м 

 

ВС Албена     

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   0,78 лв./куб.м 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.  0,16 лв./куб.м 

Промишлени и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1                                                   0,22 лв./куб.м    

степен на замърсяване 2                                                   0,39 лв./куб.м 

степен на замърсяване 3                                                         0,47 лв./куб.м 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.                      0,22 лв./куб.м  

Промишлени и други стопански потребители 

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

степен на замърсяване 2                                                   0,55 лв./куб.м 

  степен на замърсяване 3                                                         0,66 лв./куб.м 
 (В цените не е включен ДДС). 

 

 

 

В заседанието по точка четвърта участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Ремзи Осман, Валентин Петков и Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с четири 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, като разгледа заявление с вх. № В-17-30-10/27.06.2016 г., за 

утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на 

“Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца, събраните данни от проведените на 

13.07.2016 г. открито заседание и обществено обсъждане и Доклад с вх. № В-Дк-

130/26.07.2016 г.,  установи следното:  

 

“Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца е внесло в Комисията за енергийно и 

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

водоснабдителните и канализационните услуги с вх. № В-17-30-10/27.06.2016 г. 

С Решение № Ц-42/26.09.2012 г. на Комисията, в сила от 01.10.2012 г. на 

“Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца са утвърдени цени и ценообразуващи 

елементи по чл. 19 от ЗРВКУ (непредвидено и непреодолимо събитие от извънреден 

характер – цена на електроенергията) за втори ценови период от петгодишния регулаторния 

период, образувани по метода „горна граница на цени”. 

 

Действащите и предложените от ВиК оператора цени са, както следва: 
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Цени на ВиК услуги лв./куб.м без 

ДДС 

Действащи 

цени, 

утвърдени с 

Решение №Ц-

42/26.09.2012 г. 

Предложени 

от ВиК 

оператора със 

заявление с 

вх. №В-17-30-

10/27.06.2016г. 

Изменение   

(%) 

Доставяне на вода на потребители - 

ВС Гравитачна 
0,95 1,17 23,16% 

Доставяне на вода на потребители - 

ВС Смесена 
1,43 1,49 4,20% 

Доставяне - ВС Помпена 

(непитейна) 
1,25 - - 

Доставяне на вода на друг ВиК 

оператор 
0,12 - - 

Отвеждане битови и приравнени 

към тях 
0,21 0,24 14,29% 

Пречистване битови и приравнени 

към тях 
0,28 0,41 46,43% 

Пречистване 

промишлени 

степен на 

замърсяване 1 
0,70 1,02 45,71% 

степен на 

замърсяване 2 
0,84 1,22 45,24% 

степен на 

замърсяване 3 
0,98 1,43 45,92% 

Комплексни цени - битови и 

приравнени към тях* 
1,92 2,14 11,46% 

* Комплексната цена се отнася само за ВС Смесена, защото във ВС Гравитачна има 

само една услуга – доставяне на вода. 

 

Във внесеното заявление за цени, посочено по-горе, “Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр. Враца не е предложило цена за услугите доставяне на вода с 

непитейни качества и доставяне на вода за друг ВиК оператор.  

От прегледа на внесеното заявление за цени беше установено, че  ВиК операторът е 

изпълнил изискването на чл. 18 от Наредбата за регулиране на цените на 

водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ) за предварително оповестяване 

в средствата за масово осведомяване на предложението си за изменение на действащите 

цени на ВиК услуги, видно от приложеното копие на вестник „Новинар” от 26.05.2016 г. и 

вестник „Конкурент” от същата дата. 

   

1.  Предложени от ВиК оператора разходи и ценообразуващи елементи във 

внесеното заявление за цени 

Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги са образувани, съгласно 

Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги 

(Наредбата) и Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните 

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

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

Предложените цени на водоснабдителните и канализационните услуги във 

внесеното заявление са образувани на основата на ценовия изчислителен модел за 

утвърдените цени на водоснабдителните и канализационните услуги за предходния ценови 

период от регулаторния период с Решение № Ц-42/26.09.2012 г. на ДКЕВР и отчетни данни 

за 2015 г., както е изискването на глава четвърта от Указанията.  

Към подаденото заявление за цени с вх. № В-17-30-10/27.06.2016 г., „ВиК” ООД, гр. 

Враца е внесло: 



 68 

 допълнителна информация по ел. поща от 01.07.2016 г. относно 3 нови ПСОВ 

– Бяла Слатина, Мездра и Козлодуй: 

1. Извадка от работните проекти за необходимия брой персонал за обслужване на 

ПСОВ – съответно 9 бр. за ПСОВ-Мездра, 14 бр. за ПСОВ-Бяла Слатина и 14 бр. за ПСОВ-

Козлодуй; 

2. Протокол за предаване и приемане на ПСОВ-Козлодуй от 05.05.2015 г. между 

община Козлодуй и ВиК оператора; 

3. Протокол за предаване и приемане на помпена шахта към канализация и ел. 

захранване на помпената шахта от 22.12.2015 г. между община Козлодуй и ВиК оператора; 

4. Приемо-предавателен протокол от 01.04.2015 г. между ВиК оператора и община 

Бяла Слатина за стоеж „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Бяла Слатина“, 

финансиран по ОП Околна среда 2007-2013 г. с 4 позиции: 1) канализационна мрежа; 2) 

канализационен колектор до ПСОВ; 3) водопроводна мрежа и 4) ПСОВ-сгради и 

съоръжения; 

5.  Справки за нови обекти  и ел. енергия (3 ПСОВ и 4 КПС); 

6. Договор за продажба на нетна активна ел. енергия (средно и  ниско напрежение) 

№148/3.11.2015 г. между Мост енерджи АД. 

 Допълнителна информация по ел. поща от 04.07.2016 г. за същите обекти: 

1.  Разрешение за ползване №СТ-05-1117/23.07.2014 г. за ПСОВ-Козлодуй и 

протокол на държавна приемателна комисия за станцията; 

2. Разрешение за ползване № СТ-05-104/28.01.2015 г. за ПСОВ-Мездра; 

3. Разрешение за ползване №Ст-05-217/18.02.2015 г. за интегрирания проект на 

воден цикъл на Бяла Слатина. 

 

1.1. Дълготрайни активи  

Призната стойност на дълготрайните активи е образувана на база отчетните 

стойности на дълготрайните активи за 2015 г. в амортизационния план на активите към 

одобрения с Решение № БП – 34/23.02.2016 г. бизнес план, както следва:  

 

 

услуга система 

отчетна стойност на ДА за 

2015 г.             (хил. лв.) 

Доставяне на вода 
 ВС Гравитачна 1 275 

 ВС Смесена 32 690 

Отвеждане на отпадъчни води 3 476 

Пречистване на отпадъчни води 4 799 

 

1.2. Среден размер на инвестициите  

 Средният размер на инвестициите включени в регулаторната база на активите (РБА) 

е определен съгласно инвестиционната програма за 2016 г. от бизнес плана, одобрен с 

Решение № БП – 34/23.02.2016 г., а именно:  

планирани инвестиции 

(хил. лв.) 
2016 г. 

Доставяне на вода на потребителите ВС 

Гравитачна 120 

Доставяне на вода на потребителите ВС 

Смесена 3 566 

Отвеждане на отпадъчните води 55 

Пречистване на отпадъчните води 30 

 

1.3. Необходим оборотен капитал 

Необходимият оборотен капитал е определен на база нетен цикъл на оборотния 
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капитал от 59 дни и 6 бр. цикли в годината, съгласно Решение на Комисията № Ц-

42/26.09.2012., както следва: 

Необходим оборотен капитал 

 

(хил. 

лв.) 

Доставяне на вода на потребителите ВС 

Гравитачна 51 

Доставяне на вода на потребителите ВС 

Смесена 1 550 

Отвеждане на отпадъчните води 117 

Пречистване на отпадъчните води 183 

 

1.4.  Регулаторна база на активите (РБА) 

Предложената регулаторната база на активите е образувана на база отчетните 

стойности на дълготрайните активи и съответните натрупани амортизации за 2015 г. в 

съответствие с амортизационния план на активите към одобрения с Решение № БП – 

34/23.02.2016 г. бизнес план, както следва:  

РБА хил. лв. 

Доставяне на вода на потребителите ВС 

Гравитачна 669 

Доставяне на вода на потребителите ВС 

Смесена 17 212 

Отвеждане на отпадъчните води 1 624 

Пречистване на отпадъчните води 1 674 

 

1.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане, предложена от 

ВиК оператора е равна на утвърдената с Решение на Комисията Ц-42/26.09.2012 в размер на 

5,73%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно 

облагане 5,11% с данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения 

капитал 9,42%. 

 

1.6. Годишни разходи 

Предложените от ВиК оператора прогнозни разходи и ценообразуващи елементи са 

определени на база утвърдените разходи в действащите цени на ВиК услуги с решение № 

Ц-42/26.09.2012 г. на Комисията, като са добавени и допълнителни разходи, свързани с 

активи, които не са включени в действащите цени. 

В представената текстова обосновка от „ВиК” ООД, гр. Враца е посочено, че 

увеличението на цената за услугата доставяне на вода на потребителите се дължи на 

увеличените разходи за амортизация; увеличението на цената за услугата отвеждане на 

отпадъчните и дъждовни води се дължи на увеличени разходи за амортизации и ел. енергия, 

а увеличението на цената за пречистване на отпадъчни води, което е най-голямо, се дължи 

на въведените в експлоатация 3 нови ПСОВ (Козлодуй, Бяла Слатина и Мездра), и 

свързаните с тях разходи за ел. енергия, за обеззаразяване, флокуланти, лабораторно-

технически комплекси, за амортизация, за възнаграждения и осигуровки на персонала. 

 

1.6.1. За услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Гравитачна 

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 370 хил. лв. и са 

увеличени с 1,9% спрямо утвърдените с решение № Ц-42/26.09.2012 г. на Комисията  

(363 хил. лв.). 

Изменението на отделните видове утвърдени разходи спрямо предложените е, както 

следва: 

 Разходи за материали  в размер на 20 хил. лв. са равни на утвърдените, в т.ч.: 
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разходи за материали (обеззаразяване) -  4 хил. лв. са равни на утвърдените; 

 разходи за лабораторно-технологични комплекси – не са предвидени в действащата 

цена и не се предвиждат нови такива; 

 разходи за електроенергия за технологични нужди - не са предвидени в действащата 

цена и не се предвиждат нови такива;  

разходи за горива и смазочни материали от  8 хил. лв. са равни на утвърдените; 

разходи за работно облекло в размер на 5 хил. лв. са равни на утвърдените; 

разходи за канцеларски материали в размер на 1 000 лв. са равни на утвърдените; 

други разходи в размер на 2 000 лв. са равни на утвърдените 

 Разходи за външни услуги от утвърдени 44 хил. лв. са намалени на  43 хил. лв., в 

т.ч.:  

 разходи за застраховки в размер на 4 хил. лв. са равни на утвърдените; 

 разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик в размер на 0 хил. 

лв. са равни на утвърдените; 

разходи за местни данъци и такси в размер 16 хил. лв. са намалени на 15 хил. лв.; 

разходи за такса регулиране от 1 000 лв. са увеличени на 2 000 лв.; 

разходи за такса водовземане от 9 хил. лв. са намалени на 7 хил. лв., преизчислени 

към заложените количества в справка № 7 „Годишни количества доставена, отведена и 

пречистена вода“; 

Всички останали разходи за външни услуги са равни на утвърдените с Решение № Ц-

42/26.09.2012 г. 

Разходи за амортизации от утвърдени 48 хил. лв. са увеличени на 57 хил. лв., 

изчислени със стойности на амортизационната квота за 2015 г. от амортизационния план 

към одобрения бизнес план на 2016 г., в т.ч.: 

разходите за амортизации от утвърдени 48 хил. лв. са увеличени на 54 хил. лв.; 

разходите за амортизации от инвестициите са в размер на 3 хил. лв. 

Разходите за възнаграждения в размер на 62 хил. лв. са равни на утвърдените, в 

т.ч.: 

Разходите за трудови възнаграждения в размер на 62 хил. лв. са равни на 

утвърдените; 

Суми по граждански договори и хонорари не са предвидени; 

Разходите за осигуровки в размер на 21 хил. лв. са равни на утвърдените, в т.ч.: 

Социалните осигуровки в размер на 11 хил. са равни на утвърдените; 

Социалните разходи в размер на 10 хил. лв. са равни на утвърдените; 

Други разходи в размер на 14  лв. са равни на утвърдените; 

Разходите за текущ и авариен ремонт в размер на 153  хил. лв. са равни на 

утвърдените. 

 

1.6.2. За услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Смесена 

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 11 307 хил. лв. и са 

намалени с 4,6% спрямо утвърдените с решение № Ц-42/26.09.2012 г. на Комисията (11 858 

хил. лв.). 

Изменението на отделните видове утвърдени разходи спрямо предложените е, както 

следва: 

 Разходи за материали от 2 729 хил. лв. са намалени на 2 148 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за материали (обеззаразяване) от 12  хил. лв. са увеличени на 37 хил. лв., 

изчислени на база прогнозни количества добита вода и действащи към 2015 г. пазарни 

цени; 

 разходи за лабораторно-технологични комплекси не са предвиждани, нито в 

утвърдения модел нито в настоящото заявление; 

 разходи за електроенергия за технологични нужди от 2 310 хил. лв. са намалени на       

1 705 хил. лв., прогнозирани в съответствие с производствената програма и специфичния 

разход на съоръженията. „Прогнозната парична стойност на електрическата енергия е 
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изчислена на база количеството потребена през 2015 г. енергия. За доставчик на 

електрическа енергия от свободния пазар е сключен едногодишен договор с Мост Енерджи 

АД. Договорът е в сила от 01.12.2015 г.;  

разходи за горива и смазочни материали в размер на 295 хил. лв. са равни на 

утвърдените; 

разходи за работно облекло в размер на 64 хил. лв. са равни на утвърдените; 

разходи за канцеларски материали в размер на 18 хил. лв. са равни на утвърдените; 

други разходи в размер на 29 хил. лв. са равни на утвърдените; 

 Разходи за външни услуги от утвърдени 2 419 хил. лв. са намалени на 2 219 хил. 

лв., в т.ч.:  

 разходи за застраховки от 59 хил. лв. са намалени на 58 хил. лв.; 

 разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик (от ВиК Монтана) 

от 1 349 хил. лв. са намалени на 1 290 хил. лв., изчислени съобразно прогнозни 

количествата вода, доставени за 2016 г., и при допускане за запазване на действащата цена  

на 0,06 лв./ куб. м.; 

разходи за местни данъци и такси в размер 27 хил. лв. са равни на утвърдените; 

разходи за такса регулиране в размер на 40 хил. лв. са равни на утвърдените; 

разходи за такса водовземане от 590 хил. лв. са намалени на 450 хил. лв.; 

Всички останали разходи за външни услуги са определени на база утвърдените с 

Решение № Ц-42/26.09.2012  г. на ДКЕВР. 

Разходи за амортизации от утвърдени 1 617  хил. лв. са увеличени на 1 847 хил. лв., 

изчислени със стойности на амортизационната квота за 2015 г. от амортизационния план 

към одобрения бизнес план на 2016 г., в т.ч.: 

разходите за амортизации от утвърдени 1 617 хил. лв. са увеличени на 1 735 хил. 

лв.; 

разходите за амортизации от инвестициите са в размер на 112 хил. лв. 

Разходите за възнаграждения в размер на 3 020 хил. лв. са равни на утвърдените, в 

т.ч.: 

Разходите за трудови възнаграждения  размер на 2 986 хил. лв. са равни на 

утвърдените; 

Суми по граждански договори и хонорари в размер на 34 хил. лв. са равни на 

утвърдените; 

Разходите за осигуровки в размер на 1 095 хил. лв. са равни на утвърдените, в т.ч.: 

Социалните осигуровки в размер на 621 хил. лв. са равни на утвърдените; 

Социалните разходи в размер на 474 хил. лв. са равни на утвърдените; 

Други разходи в размер на 237 хил. лв. са равни на утвърдените; 

Разходите за текущ и авариен ремонт в размер на 740 хил. лв. са равни на 

утвърдените. 

 

1.6.3. Разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води  

Предложените общи годишни разходи за услугата в размер на 917 хил. лв. са 

увеличени с 2,5 % спрямо утвърдените с решение № Ц-42/26.09.2012 г. на Комисията  

(895 хил. лв.). 

Изменението на отделните видове утвърдени разходи спрямо предложените е, както 

следва: 

Разходи за материали от утвърдени 58 хил. лв. са увеличени на 73 хил. лв., в т.ч.: 

 разходи за електроенергия за технологични нужди от 25 хил. лв. са увеличени на 40 

хил. лв., изчислени с отчетените количества за 2015 г. и действащите цени на 

електрическата енергия по договора с Мост енерджи АД.  

В разходите за електроенергия за технологични нужди са включени и разходи във 

връзка с въведените в експлоатация 4 бр. КПС  (3 новоизградени канализационни помпени 

станции и 1 рехабилитирана КПС за дъждовни води); 

разходи за горива и смазочни материали в размер на 16 хил. лв. са равни на 
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утвърдените; 

разходи за работно облекло в размер на 10 хил. лв. са равни на утвърдените; 

разходи за канцеларски материали в размер на 2 хил. лв. са равни на утвърдените; 

други разходи в размер на 2 хил. лв. са равни на утвърдените; 

Разходите за външни услуги от утвърдени 73 хил. лв. са намалени на 64 хил. лв., в 

т.ч.: 

 разходи за застраховки в размер на 3 хил. лв. са равни на утвърдените; 

разходи за данъци и такси от утвърдени 47 хил. лв. са намалени на 38 хил. лв.; 

разходи за такса заустване от утвърдени 23 хил. лв. са намалени на 15 хил. лв. 

разходи за съобщителни услуги са равни на утвърдените 1 000 лв.; 

разходи за вода, осветление и отопление са равни на утвърдените 2 хил. лв.; 

разходи за публикации са равни на утвърдените 1 хил. лв.; 

разходи за консултантски дейности са равни на утвърдените 5 хил. лв.; 

разходи за въоръжена и противопожарна охрана са равни на утвърдените 5 хил. лв.; 

разходи по договори за инкасиране са равни на утвърдените 4 хил. лв.; 

съдебни разходи са равни на утвърдените 3 хил. лв.; 

Разходи за амортизации от утвърдени 190 хил. лв. са увеличени на 206 хил. лв. в 

т.ч.: 

разходите за амортизации от утвърдени 190 хил. лв. са увеличени на 205 хил. лв.; 

разходите за амортизации от инвестициите са 1000 лв. 

Разходи за възнаграждения в размер на 291 хил. лв. са равни на утвърдените, в т.ч.: 

разходите за трудови възнаграждения в размер на 287 хил. лв.  са равни на  

утвърдените;  

Суми по граждански договори и хонорари в размер на 4 хил. лв. са равни на 

утвърдените; 

Разходи за осигуровки в размер на 69 хил. лв. са равни на утвърдените, в т.ч.: 

социални осигуровки в размер на  61 хил. лв. равни на утвърдените. 

социални разходи в размер на 8 хил. лв. са равни на  утвърдените.  

Други разходи са равни на утвърдените 9 хил.лв. 

Разходи за текущ и авариен ремонт са равни на утвърдените 203 хил. лв. 

 

1.6.4. Разходи за услугата пречистване на отпадъчните води  

Предложените общи годишни разходи за услугата в размер на 1380 хил. лв. са 

увеличени с 74,7% спрямо утвърдените с решение № Ц-42/26.09.2012 г. на Комисията  

(790 хил. лв.) в резултат на въведените в експлоатация 3 нови ПСОВ (Бяла Слатина, Мездра 

и Козлодуй) през 2014 г. и 2015 г. 

Изменението на отделните видове утвърдени разходи спрямо предложените е, както 

следва: 

 Разходи за материали от утвърдени 186 хил. лв. са увеличени на 384 хил. лв., в т.ч.: 

разходите за обеззаразяване от утвърдени 7 хил. лв. са увеличени на 11 хил. лв.; 

разходи за флокуланти в размер на 4 хил. лв., каквито не са утвърдени в действащата 

цена; 

разходи за ЛТК в размер на 2 хил. лв., каквито не са утвърдени в действащата цена; 

разходите за електроенергия за технологични нужди от утвърдени 140 хил. лв. са 

увеличени на 328 хил. лв., като отчетеното количество потребена електрическа енергия за 

2015 г. включва и нововъведените 3 ПСОВ (Бяла Слатина, Мездра и Козлодуй); 

разходи за горива и смазочни материали в размер на 6 хил. лв. са равни на 

утвърдените; 

разходи за работно облекло в размер на 10 хил. лв. са равни на утвърдените; 

разходи за канцеларски материали в размер на 3 хил. лв. са равни на утвърдените; 

други разходи в размер на 20 хил. лв. са равни на утвърдените. 

Разходи за външни услуги в размер на 45 хил. лв. са равни на утвърдените, в т.ч.: 

разходи за застраховки в размер на 3 хил. лв. са равни на утвърдените; 
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разходи за данъци и такси в размер на 9 хил. лв. са равни на утвърдените., в т.ч.: 

- разходи за местни данъци и такси в размер на 5 хил. лв. са равни на утвърдените; 

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

- разходи за заустване  не са предвидени и не са утвърждавани; 

разходи за съобщителни услуги в размер на 4 хил. лв. са равни на утвърдените; 

разходи за вода, осветление и отопление в размер на 2 хил. лв. са равни на 

утвърдените; 

разходи за консултантски дейности са равни на утвърдените 4 хил. лв.; 

разходи за въоръжена и противопожарна охрана са равни на утвърдените 9 хил. лв.; 

разходи по договори за инкасиране са равни на утвърдените 7 хил. лв.; 

съдебни разходи са равни на утвърдените 2 хил. лв.; 

други разходи в размер на 3 хил. лв. са равни на утвърдените. 

 Разходи за амортизации от утвърдени 250 хил. лв. са увеличени на 266 хил. лв., в 

т.ч.: 

разходите за амортизации от утвърдени 250 хил. лв. са увеличени на 264 хил. лв.; 

разходите за амортизации от инвестициите са 2  хил. лв.; 

 Разходи за възнаграждения от утвърдени 71 хил. лв. са увеличени на 363 хил. лв. 

(37 нови работни места за 3
те 

ПСОВ – Бяла Слатина, Козлодуй и Мездра), в т.ч.: 

разходите за трудови възнаграждения са в размер на 363 хил. лв.; 

суми по граждански договори и хонорари не са предвидени в действащите цени и 

новото заявление. 

Разходи за осигуровки от утвърдени 16 хил. лв. са увеличени на 102 хил. лв., в т.ч.: 

социални осигуровки от утвърдени 12 хил. лв. са увеличени на 66 хил. лв.; 

социални разходи от утвърдени 4 хил. са увеличени на 36 хил. лв.;  

Други разходи са в размер на 16 хил. лв., равни на утвърдените; 

Разходи за текущ и авариен ремонт са в размер на 205 хил. лв., равни на 

утвърдените.  

 

1.7. Количества вода  

ВиК операторът е обосновал предложеното изменение на годишните количества с 

количествата от базисната 2008 г. и отчетените средногодишно за периода 2009-2015 г.  

В тази връзка, предложеното изменение на прогнозните количествата спрямо  

утвърдените, е както следва: 

Количества вода 

  

утвърден 

ценови 

модел 2012 

г. 

заявление 

за цени 

2016 г. 

хил. куб. м 

хил. куб. 

м 

Количества за услугата доставяне на вода на потребителите- ВС Гравитачна  

Количества вода на входа на ВС 447 353 

подземни 447 353 

Количества вода за доставяне на потребителите  427 349 

Загуби на вода  4,47% 1,13 

Количества за услугата доставяне на вода на потребителите- ВС Смесена   

Количества вода на входа на ВС  29 497 23 935 

подземни 7 777 2 215 

от друг ВиК оператор 21 720 21 720 

Количества вода за доставяне на потребителите  8 929 8 242 

Загуби на вода  69,73% 65,57 

Количества за отвеждане на отпадъчните води  4 611 4 140 

Количества за пречистване на отпадъчните води  2 665 2 559 

      - битови и приравнени към тях общ., търговски и др 1 896 1 913 
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       - промишлени и други стопански потребители 769 646 

                    - степен на замърсяване 1  633 517 

                   - степен на замърсяване 2  114 82 

                   - степен на замърсяване 3  22 47 

 

1.8. Необходими годишни приходи 

Необходимите годишни приходи, предложени от ВиК оператора в заявлението за 

цени са, както следва: 

 

необходими годишни приходи – в хил. лв. 

утвърден 

модел 2012 

г. 

заявление 

2016 г. 

доставяне на вода на потребителите- ВС 

Гравитачна 407 408 

 доставяне на вода на потребителите- ВС 

Смесена 12 558 12 293 

отвеждане на отпадъчните води  988 1010 

пречистване на отпадъчните води  1 082 1 476 

 

2. Констатации и правна рамка 

Въз основа на извършения анализ на внесеното заявление за цени са направени 

следните констатации: 

1. С Решение № БП- 047/17.12.2008 г. на ДКЕВР е одобрен бизнес план на 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца за периода 2009 - 2013 г. 

2. С Решение № Ц-57/ 17.12.2009 г. на ДКЕВР, считано от 01.01.2010 г., на „ВиК” ООД, гр. 

Враца са утвърдени ценообразуващи елементи и цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги за първия ценови период от регулаторния период, образувани по 

метода „горна граница на цени”. С Решение № Ц-9/28.03.2012 г. на ДКЕВР са изменени 

утвърдените цени на ВиК услуги (втора цена), а с Решение № Ц-42/26.09.2012 г. са измени 

вторите цени при непредвидено и непреодолимо обстоятелство по чл. 19  от ЗРВКУ (цена 

на ел. енергия).  

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

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

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

заявленията за утвърждаване и изменение на цените.  

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

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

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

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

оператора. 

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

ценовия изчислителен модел за утвърдените цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги за предходния ценови период от регулаторния период. 

6. С Решение № БП-11/16.03.2015 г. на КЕВР е одобрен внесеният, с вх. № В-17-33-

4/28.4.2014 г., бизнес план за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г. на 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца.   

7. С Решение № БП – 34/23.02.2016 г. на КЕВР е одобрен внесеният, с вх. № В-17-33-

5/03.11.2015 г., допълнен бизнес план за 2016 г. на „Водоснабдяване и канализация” ООД, 

гр. Враца.   

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

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

  

3. Разходи и ценообразуващи елементи 
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След извършения преглед на заявлението за цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване 

и канализация” ООД, гр. Враца, разходите и ценообразуващите елементи се коригират в 

съответствие с изискванията на глава четвърта от Указанията при прилагане на следния 

подход: 

- Регулаторната база на активите се коригира със стойността на нетекущите активи в 

съответствие с годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2015 г., ЕССО за 2015 

г.;  

- Условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) се индексират със 

средногодишен инфлационен индекс за 2015 г. (- 0,1%), намален с коефициент за 

подобряване на ефективността Х = 0,1%; 

- Разходите за възнаграждения и осигуровки за услугата пречистване на отпадъчните 

води се повишават с допълнителни разходи във връзка с въвеждане в експлоатация на три 

ПСОВ и назначения персонал за 2015 г. 

- Разходите за амортизации се изчисляват с амортизационни норми за регулаторни 

цели в съответствие с отчетните данни от ЕССО за 2015 г.; 

- Променливите разходи се определят на база натурални показатели по отчетни данни 

за 2015 г. и прогнози за 2016 г.; 

- Средният размер на инвестициите се определя с инвестиционните разходи за 2016 г., 

съгласно одобрения бизнес план на ВиК оператора с решение № БП – 34/23.02.2016 г. на 

КЕВР;  

- С оглед на двукратното удължаване на регулаторния период и установената 

тенденция за намаляване на потреблението през него, се прилагат корекции на 

количествата за доставяне на вода на потребителите за 2016 г. на базата на отчетни данни 

от началото на регулаторния период 2009 до 2014 г., в съответствие с т. 38 и т. 41 от 

Указанията; 

- Всички останали ценообразуващи елементи, в т.ч. нормата на възвръщаемост на 

капитала и необходимият оборотен капитал са равни на утвърдените в действащите цени с 

решение № Ц-42/26.09.2012 г. на ДКЕВР. 

При прилагане на посочения подход, коригираните разходи и ценообразуващи 

елементи са, както следва:  

 

3.1. Дълготрайни активи  

Предложените стойности на дълготрайните активи не съответстват на отчетните 

данни за 2015 г. от ЕССО и не се признават. Признава се отчетната стойност на 

дълготрайните активи и съответната натрупана амортизация за регулирани цели за 2015 г. в 

съответствие с ЕССО, както следва: 

за услугата доставяне на вода от ВС Смесена  - 29 925 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна  -   1 208 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -        3 471 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -        4 815 хил. лв. 

 

3.2. Среден размер на инвестициите  

 Предложеният среден размер инвестиции, образуван с инвестиционни разходи за 

2016 г. съгласно одобрения бизнес план с решение № БП-34 от 23.02.2016 г. на КЕВР, в 

съответствие с изискванията на т. 52 от Указанията се признава, както следва: 

за услугата доставяне на вода от ВС Смесена  - 3 566 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна  -    120 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -           55 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -           30 хил. лв. 

 

3.3. Необходим оборотен капитал 

Необходимият оборотен капитал, определен при нетен цикъл 66 дни и 5 бр. цикли в 

годината с параметри от решение № Ц-09/28.03.2012 г.  на ДКЕВР съгласно глава четвърта 
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от Указанията се признава, както следва: 

за услугата доставяне на вода от ВС Смесена  -  1 538 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна  -       51 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -         116 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -         121 хил. лв. 

 

3.4. Регулаторна база на активите 

Предложените стойности на РБА за регулираните услуги не се признават, а се 

признават образуваните стойности с корекциите по т. 3.1, 3.2 и 3.3 в съответствие с 

изискванията на глава четвърта от Указанията, както следва:  

за услугата доставяне на вода от ВС Смесена  - 17 029 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна  -       673 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -        1 623 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -        1 612 хил. лв. 

 

3.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане, равна на 

утвърдената с решение № Ц-09/28.03.2012 г. на ДКЕВР - 5,73%, определена с норма на 

възвръщаемост на собствения капитал, след данъчно облагане – 5,11% и норма на 

възвръщаемост на привлечения капитал 9,42% се признава. 

 

3.6. Признати годишни разходи 

3.6.1. Условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) за услугите 

доставяне на вода от водоснабдителните системи, отвеждане и пречистване на отпадъчните 

води, утвърдени с решение № Ц-09/28.03.2012 г. на ДКЕВР, са коригирани със 

средногодишен инфлационен индекс (- 0,1%) за 2015 г. по данни на НСИ за индекса на 

потребителските цени. 

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

корекцията по т. 1 са коригирани с коефициент за подобряване на ефективността Х = 0,1%, 

съгласно т. 55 от Указанията.  

3.6.1.1. Предложените от ВиК оператора разходи за амортизации на признатата 

стойност на дълготрайните активи и средния размер на разходите за амортизации от 

инвестиции за 2016 г., съгласно одобрения бизнес план за 2016 г. с решение № БП-34 от 

23.02.2016 г. на КЕВР се признават, както следва: 

за услугата доставяне на вода от ВС Смесена  - 1 847 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна  -      57 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -         206 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -         266 хил. лв. 

 

3.6.2. Променливи разходи 

 

3.6.2.1. За услугата доставяне на вода от ВС Смесена   

 Предложените от ВиК оператора разходи за обеззаразяване в размер на 37 хил. лв. 

не се признават, а се приемат в размер на 36 хил. лв., определени на база отчетен 

специфичен разход за 2015 г. и прогнозни водни количества за 2016 г. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични нужди, 

в размер на 1 705 хил. лв. се приемат. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за такса регулиране в размер на 40 хил. лв. 

се признават. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за такса за  водоползване в размер на 450 

хил. лв., изчислени съгласно Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден 

обект и за замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 

г.), в сила от 01.01.2012 г. и фактурираните количества са системата се признават. 
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3.6.2.2.  За услугата отвеждане на отпадъчни води 

 Предложените от ВиК оператора разходи за обеззаразяване в размер на 3 хил. лв. не 

се признават, тъй като такива не са били отчетени през 2015 г. за услугата. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични нужди, 

в размер на 40 хил. лв. не се признават, а се приемат в размер на 39 хил. лв. при отчитане 

на следните фактори: 

- отчет на електрическа енергия ниско и средно напрежение за периода м. януари 

2016 г. – юли 2016 г. за три новоизградени канализационни помпени станции и една 

рехабилитирана КПС за дъждовни води. 

- действащи цени на електрическа енергия ниско напрежение, мрежови услуги и 

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

- действаща цена на електрическа енергия средно напрежение на свободен пазар, 

съгласно Договор № 148 от 03.11.2015 г. за продажба на електрическа енергия, сключен за 

срок от една година между „ВиК“ ООД, гр. Враца и „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД. 

 Предложените от В и К оператора разходи за такса регулиране в размер на 2 хил. 

лв., изчислени съгласно Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и 

за замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в 

сила от 01.01.2012 г. и фактурираните количества се признават. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за такса заустване в размер на 15 хил. лв., 

изчислени съгласно Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за 

замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила 

от 01.01.2012 г. и фактурираните количества се признават. 

 

3.6.2.3.  За услугата пречистване на отпадъчни води 

 Предложените от ВиК оператора разходи за обеззаразяване в размер на 11 хил. лв.  

се признават. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за флокуланти в размер на 4 хил. лв. се 

признават. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за лабораторно-технологични комплекси  в 

размер на 2 хил. лв. се признават. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични нужди, 

в размер на 328  хил. лв. се признават. 

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

лв., изчислени съгласно Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за 

замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила 

от 01.01.2012 г. и фактурираните количества се признават. 

 Предложените разходи за възнаграждения и осигуровки за услугата пречистване на 

отпадъчните води в размер на 363 хил. лв. за заплати и 102 хил. лв. за осигуровки не се 

признават, а се приемат в размер на 188 хил.лв. за заплати и 45 хил.лв. за осигуровки, от 

които 117 хил. лв. разходи за заплати на новоназначения персонал от 15 човека за ПСОВ и 

съответно 33 хил. лв. за осигуровки. 

 

3.6.2.1. За услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна 

 Предложените от ВиК оператора разходи за обеззаразяване в размер на 4 хил. лв. се 

признават, определени на база отчетен специфичен разход за 2015 г. и прогнозни водни 

количества за 2016 г. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за такса регулиране в размер на 2 хил. лв.,  

изчислени съгласно Тарифа за таксите, които се събират от ДКЕВР по ЗРВКУ се 

признават. 

 Разходи за такса за водоползване в размер на 7 хил. лв., изчислени съгласно 

Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (обн. в 

ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г. и 
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фактурираните количества се признават. 

    

3.7. Количества вода  

Предложените прогнозни количества за доставяне на вода на потребителите, за 

отвеждане и пречистване на отпадъчни води се признават, както следва: 

за услугата доставяне на вода от ВС Смесена – 8 242 хил. м
3
, определени като 

средногодишни отчетени за периода 2009 - 2015 г. 

за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна – 349 хил. м
3
, определени като 

средногодишни отчетени за периода 2009 - 2015 г. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води, определени съобразно ново въведени 

обекти в експлоатация и количествата от одобрения бизнес план за 2016 г., в т.ч.:             
 
 

за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -    2 900 хил. м
3  

 

 за промишлени и други стопански потребители 
  

  степен на замърсяване 1 -        -     1 126 хил. м
3  

 

 степен на замърсяване 2 -   -        183 хил. м
3  

 

 степен на замърсяване 3 -   -           91 хил. м
3  

 

за услугата пречистване на отпадъчните води, определени съобразно ново въведени 

обекти в експлоатация и количествата от одобрения бизнес план за 2016 г., в т.ч.:             
 
        

за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -    2 400 хил. м
3  

 

 за промишлени и други стопански потребители 
 
 

  степен на замърсяване 1 -        -       600 хил. м
3  

 

 степен на замърсяване 2 -   -        50 хил. м
3  

 

 степен на замърсяване 3 -   -        60 хил. м
3  

 

 

3.8. Необходими годишни приходи 

Във връзка с гореизложените корекции на ценообразуващите елементи и разходите, 

предложените от ВиК оператора необходими годишни приходи се признават, както следва: 

за услугата доставяне на вода от ВС Смесена  - 12 206 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна  -      408 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -        1 005 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -        1 247 хил. лв. 

 

3.9. Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги 

Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е 3,26 лв./куб.м, изчислена съгласно 

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

Враца за 2015 г. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр. Враца за битови и приравнените към тях обществени, търговски и 

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

 

Във връзка с изложеното, разходите и ценообразуващите елементи за 

водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” 

ООД, гр. Враца са, както следва: 

 

Признати годишни разходи: 

за услугата доставяне на вода от ВС Смесена  - 11 230 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна  -      370 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -           912 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -        1 153 хил. лв. 

 

Регулаторна база на активите: 

за услугата доставяне на вода от ВС Смесена  - 17 029 хил. лв. 
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за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна  -      673 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -         1 623 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -         1 637 хил. лв. 

 

Необходим оборотен капитал: 

за услугата доставяне на вода от ВС Смесена  -   1 538 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна  -       51 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -          116 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -          145 хил. лв. 

 

 Необходимият оборотен капитал е определен с параметри от утвърдените цени с 

решение № № Ц-09/28.03.2012 г. на ДКЕВР при нетен цикъл 59 дни. 

 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е 5,73%, 

определена с норма на възвръщаемост на собствения капитал, след данъчно облагане – 

5,11% при данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 

9,42%. 

 

Необходими годишни приходи: 

за услугата доставяне на вода от ВС Смесена  - 12 206 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна  -      408 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -         1 005 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -         1 247 хил. лв. 

 

Количества вода:  

за услугата доставяне на вода от ВС Смесена  - 8 242 хил. м
3
 

за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна  -    349 хил. м
3
 

за услугата отвеждане на отпадъчните води, , в т.ч.:             
 
 

за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители      -    2 900 хил. м
3  

 

 за промишлени и други стопански потребители 
  

  степен на замърсяване 1 -            -    1 126 хил. м
3  

 

 степен на замърсяване 2 -       -   183 хил. м
3  

 

 степен на замърсяване 3 -       -     91 хил. м
3  

 

за услугата пречистване на отпадъчните води, в т.ч.:             
 
        

за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители       -    2 400 хил. м
3  

 

 за промишлени и други стопански потребители 
 
 

  степен на замърсяване 1 -             -      600 хил. м
3  

 

 степен на замърсяване 2 -       -         50 хил. м
3  

 

 степен на замърсяване 3 -       -         60 хил. м
3  

 

 

 

Цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца: 

 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Смесена    1,48 лв./куб.м 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Гравитачна      1,17 лв./куб.м 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води    0,23 лв./куб.м  

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.   0,29 лв./куб.м 

Промишлени и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1                                                     0,73 лв./куб.м    
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степен на замърсяване 2                                                     0,88 лв./куб.м 

  степен на замърсяване 3                                                           1,02 лв./куб.м 
(В цените не е включен ДДС). 

 

4. Открито заседание на КЕВР, обществено обсъждане и допълнително 

постъпили в законоустановения 14-дневен срок становища по проекта на решение за 

утвърждаване на цени. 

4.1. Открито заседание 

В съответствие с разпоредбите на чл. 23 от НРЦВКУ и чл. 43, ал. 6 от Правилника за 

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

закрито заседание на Комисията, проведено на 06.07.2016 г., с протоколно решение по т. 6 

от протокол № 146/06.07.2016 г. е приет доклада на работната група с вх. № В-Дк-

130/05.07.2016 г. и е определена дата за провеждането на открито заседание и обществено 

обсъждане на предложението за цени на 13.07.2016 г. от 10.00 ч. 

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-30-10/07.07.2016 г. „Водоснабдяване и канализация” 

ООД, гр. Враца е информирано за организираното на 13.07.2016 г. открито заседание на 

Комисията, на което се явиха г-н Кирил Кочев – главен инженер, г-жа Верка Иванова – 

главен счетоводител и г-н Бойко Ничев – ръководител направление. 

Направено е следното изказване: 

К. Кочев заяви, че ВиК операторът приема доклада на работната група и отбелязва, 

че пред дружеството стои като проблем сектор Пречистване. Реконструирането на 

пречиствателната станция във Враца не е приключило, въведени са в експлоатация три 

нови пречиствателни станции, от които произтичат допълнителни разходи. ВиК операторът 

работи с под 50% от необходимия персонал за услугата пречистване на отпадъчните води и 

предложените от работната група в доклада, цени за услугата няма да им позволи да 

работят добре. 

 

4.2. Обществено обсъждане 

С писмо на КЕВР с изх. № В-04-00-89/06.07.2016 г., като заинтересовани лица бяха 

поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на 

Република България, Национален браншов синдикат „Водоснабдител” - КНСБ, 

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на 

индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска 

стопанска камара, Българска асоциация по водите, Съюза на ВиК операторите в Република 

България, Федерация на потребителите в България, Федерация “Строителство, Индустрия и 

Водоснабдяване“ – Подкрепа, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение 

„ДНЕС“. 

На общественото обсъждане присъстваха г-н Красимир Богоев – заместник-

председател на Национален браншов синдикат „Водоснабдител”- КНСБ; г-н Александър 

Димитров – началник отдел „Икономически анализи“ в Българска търговско-промишлена 

палата; г-н Благой Козарев – заместник-председател на Българска асоциация по водите; г-н 

Ганчо Тенев – председател на Съюза на В и К операторите в Република България; г-н Огнян 

Димов – заместник - председател на Федерация “Строителство, Индустрия и 

Водоснабдяване“ – Подкрепа. 

На общественото обсъждане присъстваха също и представители на „ВиК - Видин” 

ЕООД, гр. Видин; „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград; „ВиК– Бебреш“ ЕООД, гр. 

Ботевград;  „ВиК“ ООД, гр. Добрич.  

Не присъстваха представители на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, Омбудсмана на Република България, Конфедерацията на 

работодателите и индустриалците в България, Асоциацията на индустриалния капитал в 

България, Българската стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Комисия 

за защита на потребителите и Гражданско движение „ДНЕС“.  
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Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масово 

осведомяване. 

Бяха направени следните изказвания: 

Кр. Богоев – Национален браншов синдикат „Водоснабдител”- КНСБ зададе въпрос 

защо при разглеждането на ценови заявления за държавни ВиК оператори отсъства 

собственика, в лицето на МРРБ. Апелира към Комисията за приемане на разходите за 

работни заплати, включително годишна индексация на фонда с 1%, което е законово 

положение. Подкрепя всички управители на ВиК дружествата и апелира да се разгледат 

техните предложения.  

А. Димитров – началник отдел „Икономически анализи“ в Българска търговско-

промишлена палата изказа становище без микрофон. Няма възражения. 

Б. Козарев – заместник-председател на Българска асоциация по водите изказа 

становище от името на асоциацията в подкрепа исканията на ВиК операторите. 

Г. Тенев – председател на Съюза на ВиК операторите в Република България заяви, че 

населението намалява, но мрежата остава същата, имоти не се изключват и разходите за 

поддръжка не намаляват. По отношение на новите пречиствателни станции за отпадъчни 

води посочва, че са построени от общините, при което не са взети под внимание доста от 

забележките на операторите. По всички има доработки, които са извън гаранционния 

период. Няма станция, която да е пусната за един месец. Самият период е между шест и 

девет месеца. Това е идеален вариант. Веднага след това ще последва и проблем с утайките. 

Тези проблеми са наредени един след друг. 

О. Димов – заместник-председател на Федерация „Строителство, Индустрия и 

Водоснабдяване“ – Подкрепа заяви, че  заплатите ежегодно се индексират с един процент за 

прослужено време, а от началото на годината минималната работна заплата е 460 лв. 

Минимална заплата за бранша е увеличена с коефициент 1,05. Апелира предложенията на 

ВиК операторите да бъдат взети в предвид, за да се гарантира високото качество на 

услугата.  

 

4.3. Постъпили писмени възражения 

В регламентирания 14-дневен срок след проведеното обществено обсъждане e 

постъпило възражение от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца, в което се 

възразява относно непризнатите в предложения размер разходи за възнаграждения 363 хил. 

лв. и осигуровки 102 хил. лв., необходими за нормалното функциониране и поддържане на 

оборудването и технологичните процеси на ПСОВ – гр. Враца в процес на реконструкция и 

за нововъведените в експлоатация през 2015 г. три пречиствателни станции за отпадъчни 

води – ПСОВ в гр. Козлодуй, ПСОВ в гр. Бяла Слатина и ПСОВ в гр. Мездра. Възразителят 

изказва становище, че признатите разходи за възнаграждения в размер на 117 хил.лв. и 

разходи за осигуровки в размер  на 33 хил.лв. се отнасят за общо 29 броя персонал за 

четирите ПСОВ. 

Разчетите на необходимия персонал съгласно проектите за реконструкция и 

изграждане на четирите ПСОВ, които посочва ВиК оператора са общо за 64 броя персонал, 

в т.ч. за ПСОВ – гр. Враца – 27 броя, за ПСОВ в гр. Козлодуй – 14 броя, ПСОВ в гр. Бяла 

Слатина – 14 броя и ПСОВ в гр. Мездра – 9 броя.  

Възразителят отбелязва, че с оглед оптимизиране на разходите за персонал за 

периода от 2002 до 2015 г. общия брой персонал на дружеството е намален от 740 бр. на 

501 бр. и в тази връзка предложените разходи за възнаграждения в размер на 363 хил. лв. и 

осигуровки в размер на 102 хил. лв. са разчетени за 51 броя персонал, вместо за 64 броя 

така, както е предвидено в проектите за четирите ПСОВ. 

  Предложените от ВиК оператора във внесеното възражение разходи за 

възнаграждения и осигуровки на персонала при услугата пречистване на отпадъчните 

води за новите ПСОВ- Козлодуй, ПСОВ- Мездра и ПСОВ- Бяла Слатина и 

реконструираната ПСОВ- Враца не се приемат в пълен размер, тъй като за 2014 г. ВиК 

операторът е отчел 14 бр. персонал в услугата пречистване, а за 2015 г. 29 бр., т.е. по 
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отчетни данни ПСОВ-Враца е работила с 14 бр. служители, а през 2015 г. са назначени 

още 15 бр. служители за 3
те

 нови ПСОВ. Признават се разходи за възнаграждения в 

размер на 226 хил. лв., осигуровки в размер на 63 хил. лв. и социални разходи в размер на 

34 хил. лв. за отчетени 29 броя персонал за 2015 г., реално назначен и отразен във внесена 

отчетна информация от дружеството.  

  

Изказвания по т.5:  

Докладва Х. Йорданова, която каза, че в регламентирания 14-дневен срок е 

постъпило възражение от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца по отношение 

на разхода за възнаграждение на персонала за услугата пречистване на отпадъчните води 

във връзка с нови пречиствателни станции в гр. Козлодуй, гр. Бала Слатина и гр. Мездра, и 

рехабилитация и разширение на ПСОВ Враца. Претенциите са за размера на разхода за 

възнаграждения по отношение на броя персонал, който работната група е разчела, 29 бр. 

персонал. Мотивира предложението си с 64 бр., които са по проектни данни за шестте 

пречиствателни станции. Предлага разходите за възнаграждение да бъдат определени за 51 

бр. персонал. Работната група е счела, че разходите за персонала трябва да бъдат разчетени 

на база на отчетения назначен персонал за 2015 г. В резултатна тези изчисления 

комплексната цена от действаща 1,92 лв./куб.м се изменя на 2,03 лв./куб.м, което е с 11 ст. 

или 5,6% без ДДС.  

И. Н. Иванов попита спрямо приетата на първото закрито заседание цена има ли 

промяна. 

Х. Йорданова отговори, че има промяна с 1 ст. 

В. Петков попита какъв е прагът на социалната поносимост за област Враца. 

Х. Йорданова отговори, че е 3,26 лв./куб.м. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания, прочете проекта на решение и го 

подложи на гласуване. 

 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 13 от Закона за 

регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а” 

от 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 и във връзка със заявление с вх. № В-

17-30-10/27.06.2016 г., за утвърждаване на цени на водоснабдителните и 

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

 

 I. Утвърждава на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца ценообразуващи 

елементи, както следва:  

Признати годишни разходи: 

за услугата доставяне на вода от ВС Смесена  - 11 230 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна  -      370 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -           912 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -        1 239 хил. лв. 

 

Регулаторна база на активите: 

за услугата доставяне на вода от ВС Смесена  - 17 029 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна  -      673 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -         1 623 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -         1 651 хил. лв. 

 

Необходим оборотен капитал: 

за услугата доставяне на вода от ВС Смесена  -   1 538 хил. лв. 
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за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна  -       51 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -          116 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -          160 хил. лв. 

 

 Необходимият оборотен капитал е определен с параметри от утвърдените цени с 

решение № № Ц-09/28.03.2012 г. на ДКЕВР при нетен цикъл 59 дни. 

 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е 5,73%, 

определена с норма на възвръщаемост на собствения капитал, след данъчно облагане – 

5,11% при данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 

9,42%. 

 

Необходими годишни приходи: 

за услугата доставяне на вода от ВС Смесена  - 12 206 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна  -      408 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -         1 005 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -         1 334 хил. лв. 

 

Количества вода:  

за услугата доставяне на вода от ВС Смесена  -      8 242 хил. м
3
 

за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна  -            349 хил. м
3
 

за услугата отвеждане на отпадъчните води, , в т.ч.:             
 
 

за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители      -    2 900 хил. м
3  

 

 за промишлени и други стопански потребители 
  

  степен на замърсяване 1 -            -    1 126 хил. м
3  

 

 степен на замърсяване 2 -       -   183 хил. м
3  

 

 степен на замърсяване 3 -       -     91 хил. м
3  

 

за услугата пречистване на отпадъчните води, в т.ч.:             
 
        

за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители       -    2 400 хил. м
3  

 

 за промишлени и други стопански потребители 
 
 

  степен на замърсяване 1 -             -      600 хил. м
3  

 

 степен на замърсяване 2 -       -         50 хил. м
3  

 

 степен на замърсяване 3 -       -         60 хил. м
3  

 

 

 

ІІ. Утвърждава, считано от 01.08.2016 г. цени без ДДС за водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. 

Враца, както следва:  

 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Смесена    1,48 лв./куб.м 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Гравитачна      1,17 лв./куб.м 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води    0,23 лв./куб.м  

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.   0,31 лв./куб.м 

Промишлени и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1                                                     0,78 лв./куб.м    

степен на замърсяване 2                                                     0,94 лв./куб.м 

  степен на замърсяване 3                                                           1,10 лв./куб.м 
(В цените не е включен ДДС). 
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В заседанието по точка пета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на 

Комисията Ремзи Осман, Валентин Петков и Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с четири 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: 

I. Утвърждава на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, гр. Видин за ВС 

„Помпена“ ценообразуващи елементи на цените по т. II. 

ІІ. Утвърждава, считано от 01.08.2016 г. цени без ДДС за водоснабдителните и 

канализационните услуги за ВС „Помпена“, предоставяни от „Водоснабдяване и 

канализация - Видин” ЕООД, гр. Видин. 

 

По т.2 както следва: 

I. Утвърждава на „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград ценообразуващи 

елементи на цените по т. II. 

II. Утвърждава, считано от 01.08.2016 г. цени без ДДС за водоснабдителните и 

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

  

По т.3 както следва: 

I. Утвърждава на „Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД,  гр. Ботевград 

ценообразуващи елементи на цените по т. II. 

ІІ. Утвърждава, считано от 01.08.2016 г. цени без ДДС за услугата пречистване на 

отпадъчните води, предоставяна от „Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД, гр. 

Ботевград. 

 

По т.4 както следва: 

I. Утвърждава на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич ценообразуващи 

елементи. 

ІІ. Утвърждава, считано от 01.08.2016 г. цени без ДДС за водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. 

Добрич. 

 

По т.5 както следва: 

I. Утвърждава на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца ценообразуващи 

елементи. 

ІІ. Утвърждава, считано от 01.08.2016 г. цени без ДДС за водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. 

Враца, както следва: 

 

 

Приложения: 

1. Доклад с вх. № В-Дк-127/26.07.2016  г. и Решение на КЕВР № Ц-29/29.07.2016 г. -

цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация 

– Видин” ЕООД. 

2. Доклад с вх. № В-Дк-128/26.07.2016 г. и Решение на КЕВР № Ц-30/29.07.2016 г. - 

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

гр. Разград. 

3. Доклад с вх. В-Дк-126/26.07.2016 г. и Решение на КЕВР № Ц-31/29.07.2016 г. - 
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цени за нова услуга пречистване на отпадъчните води на „Водоснабдяване и канализация - 

Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград. 

4. Доклад с вх. № В-Дк-129/26.07.2016 г. и Решение на КЕВР № Ц-32/29.07.2016 г.  - 

цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” 

ООД, гр. Добрич. 

5. Доклад с вх. № В-Дк-130/26.07.2016 г. и Решение на КЕВР № Ц-33/29.07.2016 г. - 

цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация“ 

ООД, гр. Враца. 

 

 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

 

        ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

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

 (Р. Осман) 

 

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

  (В. Петков)      ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

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

 (Д. Кочков)        Р. ТОТКОВА 

 


