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КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 -10, тел. 988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ Ц - 10 

от 31.05.2016 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

на закрито заседание, проведено на 31.05.2016 г., като разгледа заявление с вх. № 

В-17-20-5/20.04.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян, 

събраните данни от проведените на 16.05.2016 г. открито заседание и обществено 

обсъждане и Доклад с вх. № В-Дк-82/27.05.2016 г.  установи следното:  
 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян е внесло в Комисията за енергийно и 

водно регулиране (КЕВР, комисията) заявление за утвърждаване на цените на 

водоснабдителните и канализационните услуги с вх. № В-17-20-5/20.04.2016 г., с което се 

предлагат за утвърждаване следните цени:  
 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“      -  1,39 лв./куб.м  

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“ -  1,00 лв./куб.м  

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

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води                                     - 0,49 лв./куб.м 

 (В цените не е включен ДДС) 

 

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

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

канализационните услуги (НРЦВКУ, Наредбата) за предварително оповестяване в средствата 

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

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

17.03.2016 г. и „Родопи вест“ от 17-18.03.2016 г. 

 

С Решение № Ц-043/30.07.2008 г. на комисията са утвърдени цени и ценообразуващи 

елементи, по които се предлагат водоснабдителните и канализационните услуги на 

потребителите, считано от 01.08.2008 г. Тези действащи цени са утвърдени при регулиране 

чрез метода “норма на възвръщаемост на капитала”, съгласно § 2 от Преходните и 

заключителни разпоредби на НРЦВКУ и са както следва:  
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“      -  1,26 лв./куб.м  

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“ -  0,76 лв./куб.м  

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води                                        -  0,06 лв./куб.м 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води                                     - 0,57 лв./куб.м 

(В цените не е включен ДДС) 

 

1. Предложени от ВиК оператора разходи и ценообразуващи елементи във 

внесеното заявление за цени на ВиК услуги 
Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги са образувани съгласно  Наредбата 

за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги и Указанията за 

образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране 

чрез метода „горна граница на цени“, приети с решение по т. 5 от Протокол № 17/31.01.2011 г. 

на комисията (Указанията). 

Предложените цени на ВиК услуги във внесеното заявление са формирани на база 

отчетни данни за 2014 г., каквито са били налице към момента на внасяне на предложението и 

са съобразени с одобрения от КЕВР с решение № БП-13/16.03.2015 г. бизнес план на „ВиК“ 
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ЕООД, гр. Смолян за периода 2009 - 2013 г., удължен до 31.12.2015 г. и одобрения с Решение 

№ БП-12/21.01.2016 г.  допълнен бизнес план за 2016 г. 

Предложените цени на ВиК услуги от „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян във внесеното 

заявление са образувани с ценообразуващите елементи, както следва:  

 

1.1. Дълготрайни активи  

Признатата стойност на дълготрайните активи е определена на база одобрената 

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

за регулаторни цели към одобрения с Решение № БП-13/16.03.2015 г. бизнес план, както 

следва: 

за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“     -  8 905 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“ -  8 723  хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води                                      -    1 713 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води                                   -       251 хил. лв. 

 

1.2. Среден размер на инвестициите  

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

определен с инвестициите за 2015 г. в одобрения с Решение № БП-13/16.03.2015 г. бизнес план 

за периода 2009 – 2013 г., удължен до 31.12.2015 г. и инвестициите за 2016 г. в одобрения с 

Решение № БП-12/21.01.2016 г. допълнен бизнес план, както следва: 

за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“     -  219 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“ -  342 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води                                      -    33,5 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води                                   -   19,5 хил. лв. 

 

1.3. Необходим оборотен капитал 

Необходимият оборотен капитал, включен в регулаторната база на активите, е 

определен на база нетен цикъл на оборотния капитал от 29 дни и 12 бр. цикли в годината, 

както следва: 

за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“     -  187 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“ -  131 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води                                      -     11 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води                                   -     62 хил. лв. 

 

1.4. Регулаторна база на активите (РБА) 

Предложената регулаторна база на активите е образувана с данни за 2015 г. по т. 1.1, 

1.2, 1.3 и натрупаните амортизации в съответствие с амортизационния план за регулаторни 

цели към одобрения с Решение № БП-13/16.03.2015 г. бизнес план, както следва:  

за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“     -  3 499 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“ -  3 952 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води                                      -       638 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води                                   -      177 хил. лв. 

 

1.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е образувана с отчетни 

данни съгласно годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. и е 7,70%, определена при 

норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,93% с данъчна ставка 10,00% и норма на 

възвръщаемост на привлечения капитал 0,00%. 

 

1.6. Годишни разходи 

Прогнозните разходи, с които са образувани цените на водоснабдителните и 

канализационните услуги, са групирани по икономически елементи, разпределени за 

регулирана и нерегулирана дейност съгласно годишния финансов отчет за 2014 г. на „ВиК“ 

ЕООД, гр. Смолян и са както следва: 
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1.6.1 Разходи за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“  

Общите прогнозни разходи в размер на 2 648 хил. лв. са с 518 хил. лв. по-малко от 

отчетените през базовата 2014 г. (3 166 хил. лв.) 

Изменението на отделните видове прогнозни разходи спрямо базовата 2014 г. е както 

следва: 

Разходите за материали в размер на 722 хил. лв. са с 25 хил. лв. по-малко от 

отчетените през базовата 2014 г., в резултат на намалени разходи за електроенергия с 25 

хил.лв. спрямо отчетените през 2014 г.  

Разходите за електроенергия за в размер на 566 хил.лв. и са изчислени на база 

отчетените количества електроенергия за 2014 г. по действащите цени. 

Разходите за външни услуги в размер на 324 хил. лв. са увеличени с хиляда лева 

спрямо отчетените през базовата 2014 г. 

Разходите за амортизации са в размер на 306 хил. лв., в т.ч.: 

Разходите за амортизации в размер на 296 хил. лв. са увеличени с 27 хил. лв. спрямо 

отчетените през базовата 2014 г. 

Разходите за амортизации от инвестициите в размер на 10 хил. лв. са определени 

като среден размер за оставащите две години от регулаторния период и са в съответствие 

одобрения с Решение № БП-12/21.01.2016 г.  допълнен бизнес план за 2016 г. 

 Разходите за възнаграждения са в размер на 874 хил. лв. ., в т.ч.: 

Разходите за трудови възнаграждения в размер на 868 хил. лв. са с 366 хил.лв. по-

малко от отчетените през базовата 2014 г., което се дължи на прехвърляне на персонал, 

съответно разходи за трудови възнаграждения и осигуровки, от ВС „Помпена“ във ВС 

„Гравитачна“. 

ВиК операторът обосновава необходимостта от прехвърлянето на персонал от ВС 

„Помпена“ към ВС „Гравитачна“ с преоценка на някои от експлоатационните си райони с 

населени места със смесено водоподаване. Делът на гравитачното водоподаване в тези райони 

е по-голям от дела на помпеното, което обуславя преразпределянето на персонала в двете 

водоснабдителни системи.  

В обосновката към заявлението ВиК операторът е посочил, че „през 2015 г. и 2016 г. 

персоналът зает с доставка на вода – помпажна е по-малко спрямо 2014 г. – от 164 човека 

става 148 човека. В услугата доставка на вода – гравитачна тенденцията е обратно от 90 

човека през 2014 г. стават 109 човека през 2015 г. и 2016 г. За това и разходите за 

възнаграждения и осигуровки в ценовите модели за 2014 г. за доставка на вода /1 240 хил.лв. и 

369 хил.лв. в помпажно и 620 хил.лв. 192 хил.лв. в гравитачно са равни с прогнозните разходи 

за 2016 г.  съответно 874 хил.лв. и 248 хил.лв. в помпажно и 986 хил.лв. и 340 хил.лв. в 

гравитачно/, но имаме прехвърляне на разходи от една водоснабдителна система в друга. 

„ВиК“ЕООД гр. Смолян има няколко експлоатационни  района където има смесено 

водоподаване т.е. имаме населени места с помпажно водоснабдяване и населени места с 

гравитачно водоснабдяване. Разходите в тези райони се разпределят 49% за помпажна 

водоснабдителна система и 51% за гравитачна водоснабдителна система. При анализ на 

годишните количества доставена вода  по водоснабдителни системи през последните години 

се наблюдава тенденция – 49% доставени количества вода помпажно и 51% доставени 

количества вода гравитачно.“ 

Разходите за суми по граждански договори и хонорари в размер на 6 хил. лв. са 

запазени на нивото на отчетените през базовата 2014 г. 

 Разходите за осигуровки са в размер на 248 хил. лв., в т.ч.: 

Социалните осигуровки в размер на 158 хил. лв. са с 93 хил.лв. по-малко от отчетените 

през базовата 2014 г. 

Социалните разходи в размер на 90 хил. лв. са с 55 хил.лв. по-малко от отчетените през 

базовата 2014 г. 

Други разходи в размер на 29 хил. лв. са равни на отчетените през базовата 2014 г.  

Разходите за текущ и авариен ремонт в размер на 145 хил. лв. са със 17 хил.лв. по-

малко от отчетените през базовата 2014 г. 



4 

 

Променливите разходи в размер на 657 хил. лв. са с 25 хил.лв. по-малко от отчетените 

през базовата 2014 г. 

 

1.6.2 Разходи за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“  

Общите прогнозни разходи в размер на 1 888 хил. лв. са увеличени с 548 хил. лв. 

спрямо отчетените през базовата 2014 г. (1 341хил. лв.) 

Изменението на отделните видове прогнозни разходи спрямо базовата 2014 г. е както 

следва: 

Разходите за материали в размер на 84 хил. лв. са равни на отчетените през базовата 

2014 г.  

Разходите за външни услуги в размер на 144 хил. лв. са равни на отчетените през 

базовата 2014 г. 

Разходите за амортизации са в размер на 245 хил. лв. в т.ч.: 

Разходите за амортизации в размер на 234 хил. лв. са увеличени с 32 хил. лв. спрямо 

отчетените през базовата 2014 г. 

Разходите за амортизации от инвестициите в размер на 11 хил. лв. са определени 

като среден размер за оставащите две години от регулаторния период и са в съответствие 

одобрения с Решение № БП-13/16.03.2015 г. бизнес план за периода 2009 – 2013 г., удължен до 

31.12.2015 г., и одобрения с Решение № БП-12/21.01.2016 г.  допълнен бизнес план за 2016 г. 

Разходите за възнаграждения са в размер на 986 хил. лв., в т.ч.: 

Разходите за трудови възнаграждения са в размер на 981 хил. лв. и са увеличени с 366 

хил. лв. спрямо отчетените през базовата 2014 г., което се дължи на прехвърляне на персонал, 

съответно разходи за трудови възнаграждения и осигуровки, от ВС „Помпена“ във ВС 

„Гравитачна“. 

Разходите за суми по граждански договори и хонорари са в размер на 5 хил. лв. и са 

запазени на нивото на отчетените през базовата 2014 г. 

 Разходите за осигуровки са в размер на 340 хил. лв., в т.ч.: 

Социалните осигуровки в размер на 212 хил. лв. са увеличени с 93 хил.лв. спрямо от 

отчетените през базовата 2014 г. 

Социалните разходи в размер на 128 хил. лв. са увеличени с 55 хил.лв. спрямо 

отчетените през базовата 2014 г. 

Други разходи в размер на 17 хил. лв. са равни на отчетените през базовата 2014 г.  

Разходите за текущ и авариен ремонт в размер на 72 хил. лв. са с 10 хил.лв. по-малко 

от отчетените през базовата 2014 г. 

Променливите разходи в размер на 43 хил. лв. са равни на отчетените през базовата 

2014 г. 

 

1.6.3. Разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води  

Общите прогнозни разходи в размер на 191 хил. лв. са с 2 хил.лв. по-малко от 

отчетените през базовата 2014 г. (193 хил. лв.) 

Изменението на отделните видове прогнозни разходи спрямо базовата 2014 г. е както 

следва: 

Разходите за материали в размер на 28 хил. лв. са равни на отчетените през базовата 

2014 г.  

Разходите за външни услуги в размер на 6 хил. лв. са увеличени с 2 хил. лв. спрямо 

отчетените през базовата 2014 г.  

Разходите за амортизации са в размер на 56 хил. лв., в т.ч.: 

Разходите за амортизации в размер на 55 хил. лв. са равни на отчетените през базовата 

2014 г. 

Разходите за амортизации от инвестициите в размер на 1 000 лева са определени 

като среден размер за оставащите две години от регулаторния период и са в съответствие 

одобрения с Решение № БП-13/16.03.2015 г. бизнес план за периода 2009 – 2013 г., удължен до 

31.12.2015 г., и одобрения с Решение № БП-12/21.01.2016 г.  допълнен бизнес план за 2016 г. 

Разходите за възнаграждения в размер на 61 хил. лв. са равни на отчетените през 
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базовата 2014 г. 

Разходите за осигуровки са в размер на 24 хил. лв., в т.ч.: 

Социални осигуровки в размер на 17 хил. лв. са равни на отчетените през базовата 2014 

г.  

Социални разходи в размер на 7 хил. лв. са равни на отчетените през базовата 2014 г.  

Други разходи в размер на 2 хил.лв. са равни на отчетените през базовата 2014 г.  

Разходите за текущ и авариен ремонт в размер на 14 хил. лв. са с 5 хил.лв. по-ниски 

от отчетените през базовата 2014 г.  

Променливи разходи за тази услуга не са прогнозирани и такива не са отчетени за 

базовата 2014 г. 

 

1.6.4. Разходи за услугата пречистване на отпадъчните води 

Общите прогнозни разходи в размер на 786 хил. лв. са с 23 хил.лв. по-малко от 

отчетените през базовата 2014 г. (809 хил. лв.) 

Изменението на отделните видове прогнозни разходи спрямо базовата 2014 г. е както 

следва: 

Разходите за материали в размер на 267 хил.лв. са с 29 хил. лв. по-малко от 

отчетените през базовата 2014 г., в резултат на намалени разходи за електроенергия с 29 

хил.лв. спрямо отчетените през 2014 г. 

Разходите за електроенергия в размер на 217 хил. лв. са изчислени на база отчетените 

количества електроенергия за 2014 г. по действащите цени.  

Разходите за външни услуги в размер на 114 хил. лв. са увеличени с 16 хил. лв. 

спрямо отчетените през базовата 2014 г.  

Разходите за амортизации са в размер на 11 хил. лв., в т.ч.: 

Разходите за амортизации в размер на 8 хил. лв. са равни на отчетените през базовата 

2014 г. 

Разходите за амортизации от инвестициите са в размер на 3 хил. лв. са определени 

като среден размер за оставащите две години от регулаторния период и са в съответствие 

одобрения с Решение № БП-13/16.03.2015 г.  бизнес план за периода 2009 – 2013 г., удължен 

до 31.12.2015 г., и одобрения с Решение № БП-12/21.01.2016 г.  допълнен бизнес план за 2016 

г. 

Разходите за възнаграждения са в размер на 282 хил. лв., в т.ч.: 

Разходите за трудови възнаграждения в размер на 281 хил. лв. са равни на отчетените 

през базовата 2014 г.  

Разходите за суми по граждански договори и хонорари в размер на 1 000 лева са равни 

на отчетените през базовата 2014 г. 

 Разходите за осигуровки са в размер на 98 хил. лв., в т.ч.: 

Социалните осигуровки в размер на 59 хил. лв. са равни на отчетените през базовата 

2014 г. 

Социалните разходи в размер на 39 хил. лв. са равни на отчетените през базовата 2014 

г. 

Други разходи в размер на 5 хил. лв. са равни на отчетените през базовата 2014 г. 

Разходите за текущ и авариен ремонт в размер на 9 хил. лв. са с 13 хил. лв. по-малко 

спрямо отчетените през базовата 2014 г.  

Променливите разходи в размер на 250 хил. лв. са с 29 хил. лв. по-малко от отчетените 

за базовата 2014 г.  

 

1.7. Фактурирани водни количества и общи загуби вода  

 Доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“ 

Количества вода на входа на ВС                                                -  3 826 хил. м3 

Количества вода за доставяне на потребителите                      -  2 097 хил. м3   

Общи загуби на вода                                                                     -  45,18 % 

Доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“ 

Количества вода на входа на ВС                                                 -  3 987 хил. м3 
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Количества вода за доставяне на потребителите                       -  2 186 хил. м3   

Общи загуби на вода                                                                     -   45,18 % 

Отвеждане на отпадъчните води  

Количествата на отведените отпадъчни води                             - 2 827 хил. м3   

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. -  1 981 хил. м3 

Промишлени и други стопански потребители                            -    846 хил. м3 

Пречистване на отпадъчните води  

Количествата на пречистените отпадъчни води                         - 1 639 хил. м3   

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. -  1 086 хил. м3 

Промишлени и други стопански потребители                            -   553 хил. м3 

 

1.8. Необходими годишни приходи 

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

за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“     -  2 917 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“ -  2 192 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води                                      -       240 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води                                   -       800 хил. лв. 

 

2. Констатации и правна рамка  
Въз основа на извършения анализ на подаденото заявление са направени следните 

констатации: 

1. Действащите към настоящия момент цени на ВиК услугите, предоставяни от „ВиК” 

ЕООД, гр. Смолян, са утвърдени с Решение № Ц–043/30.07.2008 г. на комисията, съгласно 

което считано от 01.08.2008 г. ВиК операторът прилага цени, определени от регулатора при 

прилагане на метода на регулиране по чл.4, ал.1, т.1 от НРЦВКУ „норма на възвръщаемост на 

капитала“. 

2. Във внесеното със заявление с вх. № В-17-20-5/20.04.2016 г. предложение от ВиК 

оператора за утвърждаване на цени на ВиК услуги същите са образувани при прилагането на 

метода „горна граница на цени“, съгласно чл.4, ал.1, т.2, б.“а“ от НРЦВКУ и при спазване на 

Указанията на комисията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните 

услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени“, приети с решение по т. 5 

от Протокол № 17/31.01.2011 г. Предложените цени на ВиК услуги във внесеното заявление са 

формирани на базата отчетни данни за 2014 г., каквито са били налице към момента на 

внасяне на предложението. 

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

цените на ВиК услуги се съдържа в ЗРВКУ и НРЦВКУ. НРЦВКУ определя правилата за 

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

утвърждаване и изменение на цените.  

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

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

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

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

5. „ВиК” ЕООД, гр. Смолян има одобрен с Решение № БП-13/16.03.2015 г.  бизнес план 

за периода 2009 – 2013 г., удължен до 31.12.2015 г., и одобрен с Решение № БП-12/21.01.2016 

г.  допълнен бизнес план за 2016 г. 

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

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

 

3. Приети от Комисията разходи и ценообразуващи елементи 
След извършения преглед на заявлението за цени на ВиК услуги на „ВиК” ЕООД - гр. 

Смолян, комисията приема разходите и ценообразуващите елементи на внесените за 

утвърждаване цени да се коригират  както следва: 

 

3.1. Дълготрайни активи  
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Предложената призната стойност на дълготрайните активи не се приема, като е 

коригирана на база отчетните стойности на дълготрайните активи за 2014 г. в съответствие с 

амортизационния план за регулаторни цели и годишния финансов отчет на дружеството към 

31.12.2014 г.  както следва: 

за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“     -  8 762 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“ -  8 061  хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води                                      -    1 697 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води                                   -       219 хил. лв. 

 

3.2. Среден размер на инвестициите  

 Предложеният среден размер на инвестициите определен с инвестициите за 2015 г. в 

одобрения с Решение № БП-13/16.03.2015 г. бизнес план за периода 2009 – 2013 г., удължен до 

31.12.2015 г. и инвестициите за 2016 г. в одобрения с Решение № БП-12/21.01.2016 г. допълнен 

бизнес план се приема. 

 

3.3. Необходим оборотен капитал 

Предложеният необходим оборотен капитал от ВиК оператора е определен в 

съответствие с годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2014 г. и Указанията при 

нетен цикъл съгласно т. 12 от Протокол № 83/29.06.2009 г. на комисията и се приема.  

 

3.4. Регулаторна база на активите  

Предложената от ВиК оператора регулаторна база на активите не се приема, а с оглед 

корекциите по т. 4.1 е, както следва: 

за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“     -  3 763 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“ -  3 621 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води                                      -       678 хил. лв. 

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

 

3.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

Предложената норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 7,70%, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,93% с данъчна ставка 

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

с отчетни данни от годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. и съгласно решение по 

т. 1 от Протокол № 113/21.09.2006 г. на комисията. 

 

3.6. Признати годишни разходи 

Предложените прогнозни разходи по ВиК услуги и системи се приемат. 

Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични нужди за 

услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“, се приемат и са изчислени на 

база: 

- отчетените количества електроенергия ниско напрежение за 50 обекта за 2014 г. и 

действащите цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение  № Ц-35/01.11.2015 г. на 

комисията; 

- отчетените количества ниско напрежение за 23 обекта и средно напрежение за 2014 

г. и действащите цени, съгласно Договор за доставка на електрическа енергия ниско и средно 

напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД – гр. Смолян, в сила от 01.02.2015 г. 

Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични нужди за 

услугата пречистване на отпадъчни води, изчислени на база отчетените количества ниско и 

средно напрежение за 2014 г. и действащите цени, съгласно Договор за доставка на 

електрическа енергия ниско и средно напрежение и координатор на балансираща група за 

нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Смолян, в сила от 01.02.2015 г. се 

приемат. 
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3.7. Количествата вода  

Предложените от ВиК оператора количества вода за услугата доставяне на вода на 

потребителите от двете водоснабдителни системи и количествата отведени и пречистени 

отпадъчните води се приемат. 

 

3.8. Необходими годишни приходи 

Необходимите годишни приходи са както следва: 

за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“     -  2 937 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“ -  2 166 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води                                      -       243 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води                                   -       799 хил. лв. 

 

3.9. Социална поносимост на цените на ВиК услуги 

Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е 3,70 лв./куб.м, изчислена съгласно § 

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

за 2014 г. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги са значително под нивото на 

социалната поносимост на цената на ВиК услуги.  

 

 Във връзка с изложеното, разходите и ценообразуващите елементи за 

водоснабдителните и канализационните услуги на „ВиК” ЕООД, гр. Смолян са, както 

следва: 

 

Признати годишни разходи: 

за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“     -  2 648 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“ -  1 888 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води                                      -       191 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води                                   -      786 хил. лв. 

 

Регулаторна база на активите: 

за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“     -  3 763 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“ -  3 621 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води                                      -       678 хил. лв. 

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

 

Необходим оборотен капитал: 

за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“     -  187 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“ -  131 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води                                      -     11 хил. лв. 

     за услугата пречистване на отпадъчните води                                   -     62 хил. лв.  

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 29 

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

 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

Предложената норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 7,70%, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,93% с данъчна ставка 

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

с отчетни данни от годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. и съгласно решение по 

т. 1 от Протокол № 113/21.09.2006 г. на комисията. 

 

Необходими годишни приходи: 

за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“     -  2 937 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“ -  2 166 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води                                      -       243 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води                                   -       799 хил. лв. 
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Количествата вода:  

Доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“ 

Количества вода на входа на ВС, общо                 - 3 826 хил. м3 

Количества вода за доставяне на потребителите  - 2 097 хил. м3   

Общи загуби на вода                                                - 45,18 % 

Доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“ 

Количества вода на входа на ВС, общо                 - 3 987 хил. м3 

Количества вода за доставяне на потребителите  - 2 186 хил. м3   

Общи загуби на вода                                                - 45,18 % 

Отвеждане на отпадъчните води  

Количествата на отведените отпадъчни води                             - 2 827 хил. м3   

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. - 1 981 хил. м3 

Промишлени и други стопански потребители                            - 846 хил. м3 

Пречистване на отпадъчните води  

Количествата на пречистените отпадъчни води                             - 1 639 хил. м3   

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. -1 086 хил. м3 

Промишлени и други стопански потребители                            - 553 хил. м3 

 

Цени на ВиК услуги на “ВиК” ЕООД, гр. Смолян: 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“       -  1,40 лв./куб.м 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“  - 0,99 лв./куб.м 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води                                           - 0,09 лв./куб.м 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води                                       - 0,49 лв./куб.м 

 (В цените не е включен ДДС.) 

 

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 10.05.2016 г., с протоколно решение по т. 1 от 

протокол № 91/10.05.2016 г. е приет доклада на работната група с вх. № В-Дк-82/21.04.2016 г. 

и е определена дата за провеждането на открито заседание и обществено обсъждане на 

предложението за цени на 16.05.2016 г. от 13.30 ч. 

 С писмо на КЕВР, изх. № В-17-20-5/10.05.2016 г., „Водоснабдяване и канализация ” 

ЕООД, гр. Смолян е информирано за организирано на 16.05.2016 г. открито заседание на 

комисията, на което се яви - г-н Мариан Николов – управител. Направено е следното 

изказване: 

М. Николов заяви, че няма забележки относно доклада.  

 

4.2. Обществено обсъждане 

С писмо на КЕВР с изх. № В-04-00-57/10.05.2016 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, 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“, община Смолян. 

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

председател на Национален браншов синдикат “Водоснабдител”- КНСБ; г-н Иван Иванов – 

председател на Българска асоциация по водите; г-н Ганчо Тенев – председател на Съюза на 
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ВиК операторите в република България; г-н Иоанис Партениотис – председател на Федерация 

(строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа; 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на 

Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България,   

Федерация на потребителите в България, Комисия за защита на потребителите, Гражданско 

движение „ДНЕС“ и община Смолян  не изпращат свои представители. 

На общественото обсъждане присъства също г-н Мариян Николов - управител на 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян. 

Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масова 

информация.  

Направени са следните изказвания: 

К. Богоев – Национален браншов синдикат “Водоснабдител”- КНСБ заяви, че  

докладите са направени задълбочено, обхващат проблемите, с които се сблъскват ВиК 

дружествата при тяхната работа. Изрази надежда, че ще се вземат предвид забележките, които 

ще внесе управителят на дружеството, като заяви, че ще внесат в 14-дневен срок вижданията 

си.  

И. Иванов – БАВ заяви, че  Българска асоциация по водите подкрепя всички становища 

на ВиК операторите и изказа очакване че чутите коментари и тези, които ще бъдат внесени, 

особено по отношение на работните заплати и на разходите за въведени нови съоръжения в 

експлоатация, ще бъдат взети под внимание.  

И. Партениотис – Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа 

заяви, че имайки предвид изказването на управителя на „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян,  виждайки 

анализа, който е направен от работната група, и предложението, което се предлага за цените 

на услугите, предоставяни от това дружество, няма какво повече да добави.  

 

4.3. Постъпили писмени възражения 

В регламентирания 14-дневен срок след проведеното обществено обсъждане  е 

постъпило възражение с вх. № В-04-00-65/26.05.2016 г. от Младежко обединение на БСП – гр. 

Смолян, с което се противопоставя на предложението да се повиши цената на ВиК услугите в 

гр. Смолян, със следните мотиви: 

1.1. Изчисленият праг на социална поносимост за обл. Смолян в размер на 3,70 лв./м3   

е неточен, защото данните на НСИ за средномесечен доход на лице в домакинство не отчитат 

нивото на безработица, както и дела на наетите лица, получаващи минимална работна заплата. 

При отчитане на тези фактори ще се установи, че прагът на социална поносимост е далеч по-

нисък от така изчисления. 

1.2. Вместо да се повишават цените на ВиК услугите е необходимо да се намаляват 

разходите от общите загуби на вода в двете ВС, като от изложения доклад не става ясно какви 

мерки ще предприеме ВиК операторът в тази насока. 

 

4.4. Становище по постъпилите писмени възражения 

По т. 1.1 – редът за изчисляване прага на социална поносимост е регламентиран § 1, ал. 

1, т. 4 от ЗРВКУ и се основава на данни от НСИ за средномесечен доход на лице в 

домакинство за съответния регион. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги са 

далеч по-ниски от така определения праг на социална поносимост. 

По т. 1.2. – мерките за оптимизиране разходите на ВиК оператора са посочени в 

неговия бизнес план за развитие на дейността. Съгласно чл. 14, ал.1 на ЗРВКУ, одобряването 

на техническата и икономическата част на бизнес плановете е условие за одобряването им в 

частта за цените. Действащите цени на „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян са в сила от 01.08.2008 г. 

   

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 
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от протокол № 17/31.01.2011 г. на ДКЕВР и във връзка със заявление с вх. № В-17-20-

5/20.04.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните 

услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

Р Е Ш И:  

 

 

I. Утвърждава на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян 

ценообразуващи елементи на цените по т. II, както следва:  

 

Признати годишни разходи: 

за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“     -  2 648 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“ -  1 888 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води                                       -      191 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води                                    -      786 хил. лв. 

 

Регулаторна база на активите: 

за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“     -  3 763 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“ -  3 621 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води                                       -      678 хил. лв. 

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

 

Необходим оборотен капитал: 

за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“     -  187 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“ -  131 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води                                       -     11 хил. лв. 

     за услугата пречистване на отпадъчните води                                   -     62 хил. лв.  

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 29 

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

 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

Предложената норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 7,70%, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,93% с данъчна ставка 

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

с отчетни данни от годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. и съгласно решение по 

т.1 от Протокол № 113/21.09.2006 г. на комисията. 

 

Необходими годишни приходи: 

за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“     -  2 937 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“ -  2 166 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води                                       -      243 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води                                    -      799 хил. лв. 

 

Количествата вода: 

Доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“ 

Количества вода на входа на ВС, общо                                       -  3 826 хил. м3 

Количества вода за доставяне на потребителите                        -  2 097 хил. м3   

Общи загуби на вода                                                                      -   45,18 % 

Доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“ 

Количества вода на входа на ВС, общо                                       -   3 987 хил. м3 

Количества вода за доставяне на потребителите                        -   2 186 хил. м3   

Общи загуби на вода                                                                      -   45,18 % 
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Отвеждане на отпадъчните води  

Количествата на отведените отпадъчни води                             -  2 827 хил. м3   

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. -  1 981 хил. м3 

Промишлени и други стопански потребители                            -    846 хил. м3 

Пречистване на отпадъчните води  

Количествата на пречистените отпадъчни води                         -  1 639 хил. м3   

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. -  1 086 хил. м3 

Промишлени и други стопански потребители                            -    553 хил. м3 

 

 

ІІ. Утвърждава, считано от 01.06.2016 г. цени без ДДС за водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. 

Смолян, както следва: 
 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“       -  1,40 лв./куб.м 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“  - 0,99 лв./куб.м 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води                                           - 0,09 лв./куб.м 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води                                       - 0,49 лв./куб.м 

 (В цените не е включен ДДС.) 

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 
  

 

 

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

               ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

     

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                РОСИЦА ТОТКОВА 
 

 


