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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 - 11 

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-17-14-16/10.12.2015 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, 

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

обсъждане, и Доклад с вх. № В-Дк-83/27.05.2016 г.  установи следното:  
 

 „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас е внесло в Комисията за енергийно и 

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

водоснабдителните и канализационните услуги с вх. № В-17-14-16/10.12.2015 г. 

Действащите цени на водоснабдителните и канализационните услуги на 

„Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас утвърдени с решение № Ц-26/31.07.2012 г. 

на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, ново наименование КЕВР) 

в сила от 01.08.2012 г. са образувани по метода „горна граница на цени“, както следва: 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите    -  1,10 лв./куб.м  

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води            -  0,20 лв./куб.м 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води         

за битови и приравнени към тях 

обществени, търговски и други потребители  -    0,51 лв./куб.м 

за промишлени и други стопански потребители 

степен на замърсяване 1  -  0,66 лв./куб.м 

степен на замърсяване 2   -    0,76 лв./куб.м 

степен на замърсяване 3  -    1,00 лв./куб.м 
Цена за услугата доставяне на друг ВиК оператор           -  0,031 лв./куб.м  

 (В цените не е включен ДДС). 

 

С внесеното заявление с вх. № В-17-14-16/10.12.2015 г., „Водоснабдяване и 

канализация” ЕАД, гр. Бургас предлага за утвърждаване следните цени за водоснабдителните 

и канализационните услуги:  

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите    -  1,18 лв./куб.м  

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води            -  0,24 лв./куб.м 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води         

за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители  -    0,55 лв./ куб.м  

 за промишлени и други стопански потребители  

степен на замърсяване 1  -  0,72 лв./куб.м 

степен на замърсяване 2   -    0,83 лв./куб.м  

степен на замърсяване 3  -    1,09 лв./куб.м 
 (В цените не е включен ДДС). 

 

Във внесеното заявление за цени „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас не е 

предложило цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор („ВиК-Варна“ ООД) от 

обособената водоснабдителна система (ВС „Камчия“), за която се образува цена за доставяне 

на вода на друг ВиК оператор и цена за доставяне на вода на основната водоснабдителна 
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система (ВС „Бургас“).  

 

От прегледа на внесеното заявление беше установено следното:  

ВиК операторът е изпълнил изискването на чл. 18 от Наредбата за регулиране на цените 

на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ) за предварително оповестяване 

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

действащите цени на ВиК услуги. Приложено е копие на публикацията от 10 ноември 2015 г. с 

обява на цените на ВиК услуги във вестник „Общини“ на стр. 12.  
 

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

заявление за цени на ВиК услуги 

Предложените за утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните услуги 

са образувани съгласно Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и 

канализационните услуги (Наредбата) и Указанията за образуване на цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна 

граница на цени“, приети с решение по т. 5 от Протокол № 17/31.01.2011 г. на ДКЕВР 

(Указанията). 

Предложените цени на водоснабдителните и канализационните услуги във внесеното 

заявление от ВиК оператора са образувани на основата на ценовия изчислителен модел за 

утвърдените цени на водоснабдителните и канализационните услуги с Решение № Ц-

26/31.07.2012 г. на ДКЕВР и отчетни данни за 2014 г., съгласно глава четвърта от Указанията. 

Предложените цени на ВиК услуги във внесеното заявление от „Водоснабдяване и 

канализация” ЕАД, гр. Бургас са образувани с ценообразуващите елементи, както следва:  

 

1.1. Дълготрайни активи  

Призната стойност на дълготрайните активи е образувана на база отчетните стойности 

на дълготрайните активи за 2014 г., както следва: 

за услугата доставяне на вода  на потребителите    -    83 290 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води            -    11 350 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води         -    18 600 хил. лв. 

 

Отчетната стойност на дълготрайните активи, свързани с регулираната дейност, 

съответства на отчетната стойност на нетекущите активи от годишния финансов отчет на 

дружеството към 31.12.2014 г., но отчетните стойности по услуги не съответстват на 

представените отчетни данни от Единната система за счетоводно отчитане за регулаторни 

цели (ЕССО).  

   

1.2. Среден размер на инвестициите  

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

образуван с инвестиционни разходи за 2014 г. и 2015 г., както следва: 

 за услугата доставяне на вода на потребителите     -  6 200 хил. лв.  

за услугата отвеждане на отпадъчните води            -         965 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води         -         325 хил. лв. 

Включеният средногодишен размер на инвестиции в РБА не съответства на 

изискванията на т. 52 за образуване на средногодишен размер инвестиции от последните две 

години до края на регулаторния период (2015 г. и 2016 г.) от Указанията. 

 

1.3. Необходим оборотен капитал 

Необходимият оборотен капитал е определен при нетен цикъл 30 дни и 12 бр. цикли в 

годината, както следва: 

за услугата доставяне на вода  на потребителите    -     2 449 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води            -    300 хил. лв.  

   за услугата пречистване на отпадъчните води         -    685 хил. лв. 
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Предложеният  оборотен капитал е образуван с параметрите от утвърдените цени с 

решение № Ц-26/31.07.2012 г. на ДКЕВР съгласно изискванията на глава четвърта от 

Указанията. 

  

1.4. Регулаторна база на активите  

Предложените от ВиК оператора стойности на РБА за регулираните услуги са, както 

следва:  

за услугата доставяне на вода  на потребителите    -     43 691 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води            -   5 176 хил. лв.  

   за услугата пречистване на отпадъчните води         -  10 997 хил. лв.  

Образуваните стойности на РБА за регулираните услуги не съответстват на 

изискванията на глава четвърта от Указанията по отношение на признатата стойност на 

нетекущите активи и средния размер на инвестициите.  

 

1.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е равна на 

утвърдената в действащите цени с решение № Ц-26/31.07.2012 г. на ДКЕВР, а именно 5,55%, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,11% с данъчна ставка 

10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 5,15%. 

 

1.6. Годишни разходи 

Предложените от ВиК оператора разходи са прогнозирани на база утвърдени разходи в 

действащите цени, за някои видове разходи на база отчетните разходи за 2014 г. и 2015 г., 

както и отчитане на бъдещи разходи съгласно одобрения бизнес план за 2016 г. 

В текстовата обосновка към заявлението за цени, ВиК операторът е описал, че размерът 

на прогнозните разходи е съобразен с утвърденото ниво на сега действащите цени, резултатите 

от изминалата 2014 г. и текущата 2015 г., като за 2015 г. стойностите се базират на реалните 

резултати за първото деветмесечие на 2015 г. и екстраполиране на данните за последното 

тримесечие на годината. Също така е взето предвид  и бъдещото развитие на дружеството, 

съгласно удължения бизнес план за 2016 г. Прогнозният размер на разходите за материали е 

увеличен в дейностите отвеждане и пречистване  на отпадъчни води във връзка с приемането 

за експлоатация на изградените съоръжения от общините по оперативна програма „Околна 

среда“. Разходите за външни услуги са на нивото на утвърдените от регулатора с изключение 

на разходите за доставяне на вода от друга водоснабдителна система и разходите за такса 

водоползване и такса регулиране, които са прогнозирани с точния размер. По отношение 

разходите за амортизации за целите на регулаторното ценообразуване амортизационните 

отчисления са преизчислени в съответствие с годишните амортизационни норми за 

регулаторни цели. ВиК операторът посочва, че предлаганото увеличение на разходите за 

работни заплати е такова, че да позволи на дружеството да води адекватна политика по 

отношение на човешките ресурси на фирмата, с оглед на това че при  сегашното състояние 

това е проблем, който може да доведе до криза. Посочено е, че нивото на трудовото 

възнаграждение не е адекватно с нивото на региона, което не позволява да се привлекат и 

задържат необходимите специалисти. 

 

1.6.1. За услугата доставяне на вода на потребителите 

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 33 202 хил. лв. и са 

увеличени със 7,8 % спрямо утвърдените с решение № Ц-26/31.07.2012 г. на ДКЕВР (30 811 

хил. лв.).   

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е, както 

следва: 

Разходите за материали са в размер на 5 895 хил. лв., намалени с 15,0% спрямо 

утвърдените 6 934 хил. лв., в т.ч.:  

разходи за обеззаразяване - 280 хил. лв., при утвърдени 17 хил. лв. 
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разходи за електроенергия за технологични нужди – 3 943 хил. лв., равни на 

утвърдените.  

разходи за горива и смазочни материали – 891 хил. лв., при утвърдени 885 хил. лв.  

разходи за работно облекло – 51 хил. лв., при утвърдени 50 хил. лв. 

други разходи – 730 хил. лв.  са намалени с 64,2% спрямо утвърдените 2 038 хил. лв.  

Разходите за външни услуги са в размер на 4 308 хил. лв., увеличени с 9,2% спрямо 3 

946  хил. лв., утвърдени в действащата цена, в т.ч.: 

разходи за застраховки – 140 хил. лв., при утвърдени 139 хил. лв. 

разходи за доставяне на вода от обособена ВС на оператора – 1 405 хил. лв., равни на 

утвърдените. 

разходи за доставяне на вода от друг ВиК оператор - 148 хил. лв., нововъзникнали, 

каквито не са утвърждавани. 

разходи за данъци и такси – 1 222 хил. лв., при утвърдени 1 019 хил. лв., в т.ч.:  

такса регулиране в размер на 110 хил. лв., равни на утвърдените. 

разходи за ползване на водни обекти в размер на 937 хил. лв., при утвърдени 735 

хил.лв. 

съобщителни услуги – 223 хил. лв., при утвърдени 224 хил. лв. 

разходи за консултантски дейности – 34 хил. лв., при утвърдени 35 хил. лв. 

въоръжена и противопожарна охрана – 194 хил. лв., при утвърдени 192 хил. лв.  

съдебни разходи – 200 хил. лв., при утвърдени 198 хил. лв.  

други разходи – 741 хил. лв., при утвърдени 735 хил. лв. 

Разходи за амортизации са в размер на 3 480 хил. лв., намалени с 1,9% спрямо 

утвърдените 3 547 хил. лв. 

Разходите за възнаграждения са в размер на 9 650 хил. лв., увеличени с 52,9% спрямо 

утвърдените 6 310  хил. лв. 

Разходи за осигуровки са в размер на 3 134 хил. лв., намалени с 6,0% спрямо 

утвърдените 3 336 хил. лв., в т.ч.: 

социалните осигуровки – 1 925 хил. лв., при утвърдени 1 602 хил. лв.; 

социалните разходи – 1 209 хил. лв., при утвърдени 1 734 хил. лв.  

 Други разходи са в размер на 235 хил. лв., увеличени с 0,9% спрямо утвърдените 233 

хил. лв., в т.ч.: 

разходи за командировки – 44 хил. лв., равни на утвърдените 44 хил. лв. 

други разходи - 191 хил. лв., при утвърдени 198 хил. лв. 

Разходи за текущ и авариен ремонт са в размер на 6 500 хил. лв., намалени с 0,1% 

спрямо утвърдените 6 506 хил. лв.  

 

1.6.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води 

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 4 275 хил. лв. и са 

увеличени с 26,4 % спрямо утвърдените с Решение № Ц-26/31.07.2012 г. на ДКЕВР (3 382 лв.).   

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е, както 

следва: 

Разходите за материали са в размер на 1 055 хил. лв., увеличени с 19,3% спрямо 

утвърдените 884 лв., в т.ч.: 

разходи за електроенергия за технологични нужди – 820 хил. лв., при утвърдени 643 

хил. лв. 

разходи за горива и смазочни материали – 96 хил. лв., равни на утвърдените.  

разходи за работно облекло – 3 хил. лв., равни на утвърдените. 

други разходи – 136 хил. лв., равни на утвърдените.    

Разходите за външни услуги са в размер на 152 хил. лв., равни на утвърдените в 

действащата цена, в т.ч.: 

разходи за застраховки – 11 хил. лв., равни на утвърдените. 

разходи за данъци и такси – 20 хил. лв., равни на утвърдените, в т.ч.:  

такса регулиране в размер на 10 хил.лв., равни на утвърдените. 
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съобщителни услуги – 19 хил. лв., равни на утвърдените. 

разходи за консултантски дейности – 4 хил.лв., равни на утвърдените. 

въоръжена и противопожарна охрана – 10 хил.лв., равни на утвърдените. 

съдебни разходи – 21 хил.лв., равни на утвърдените.  

други разходи – 67 хил. лв., равни на утвърдените. 

Разходи за амортизации са в размер на 638 хил.лв., намалени с 16,4% спрямо 

утвърдените 762 хил.лв. 

Разходи  за амортизации от инвестиции  не са предвидени. 

Разходите за възнаграждения са в размер на 730 хил. лв., увеличени с 60,8 % спрямо 

утвърдените 454 хил.лв.  

Разходи за осигуровки са в размер на 250 хил. лв., увеличени с 5,0% спрямо 

утвърдените 238 хил. лв., в т.ч.: 

социалните осигуровки - 150 хил. лв., при утвърдени 128 хил. лв.; 

социалните разходи - 100 хил. лв., при утвърдени 110 хил. лв. 

Други разходи са в размер на 20 хил. лв., равни на утвърдените. 

Разходи за текущ и авариен ремонт са в размер на 1 430 хил.лв., увеличени с 64,0%  

спрямо утвърдените 872 хил.лв. 

 

1.6.3. За услугата пречистване на отпадъчните води 

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 9 122 хил. лв. и са 

увеличени с 5,5 % спрямо утвърдените с Решение № Ц-26/31.07.2012 г. на ДКЕВР (8 649 лв.).   

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е, както 

следва: 

Разходите за материали са в размер на 2 254 хил. лв., увеличени със 71,4% спрямо 

утвърдените 1 315 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за каогуланти – 900 хил. лв., каквито не са утвърдени в действащата цена, 

разходи за флокуланти – 20 хил. лв., при утвърдени 196 хил. лв. 

разходи за електроенергия за технологични нужди – 960 хил. лв. при утвърдени 745 

хил. лв. 

разходи за горива и смазочни материали – 133 хил. лв., равни на утвърдените. 

разходи за работно облекло – 6 хил. лв., равни на утвърдените. 

други разходи – 235 хил. лв., равни на утвърдените. 

Разходите за външни услуги са в размер на 381 хил. лв., увеличени с 28,7% спрямо 

утвърдените 296 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за застраховки – 15 хил. лв., равни на утвърдените. 

разходи за данъци и такси – 148 хил. лв., при утвърдени 63 хил. лв., в т.ч.: 

такса регулиране в размер на 13 хил. лв., равни на утвърдените. 

такса заустване -120 хил. лв., при утвърдени 35 хил. лв. 

съобщителни услуги – 21 хил. лв., равни на утвърдените. 

разходи за консултантски дейности – 6 хил. лв., равни на утвърдените. 

въоръжена и противопожарна охрана – 28 хил. лв., равни на утвърдените. 

съдебни разходи – 38 хил. лв., равни на утвърдените.  

други разходи – 125 хил. лв., равни на утвърдените. 

Разходи за амортизации са в размер на 804 хил.лв., намалени с 38,6% спрямо 

утвърдените 1 310 хил.лв. 

Разходите за възнаграждения са в размер на 2 276 хил. лв., увеличени със 109,4% 

спрямо утвърдените 1 087 хил. лв. 

Разходи за осигуровки са в размер на 733 хил. лв., увеличени с 34,0% спрямо 

утвърдените 547 хил. лв., в т.ч.: 

социалните осигуровки - 470 хил. лв., при утвърдени 274 хил. лв.; 

социалните разходи - 263 хил. лв., при утвърдени 273 хил. лв. 

Други разходи са в размер на 94 хил. лв., равни на утвърдените. 

Разходи за текущ и авариен ремонт са в размер на 2 580 хил. лв., намалени с 35,5%  



6 

 

спрямо утвърдените 4 000 хил. лв. 

 

1.7. Количества вода  

Предложените от ВиК оператора годишни количества за доставяне на вода, за 

отвеждане и пречистване на отпадъчни води са равни на утвърдените в действащите цени с 

решение № Ц-26/31.07.2012 г. на ДКЕВР, а именно: 

за услугата доставяне на вода на потребителите            -  30 310 хил. м3   

за услугата отвеждане на отпадъчните води                    -  18 993 хил. м3   

за услугата пречистване на отпадъчните води         
за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители  -    8 261 хил. м3   
 за промишлени и други стопански потребители  

 степен на замърсяване 1 - -  4 317 хил. м3   

 степен на замърсяване 2 -  -    2 312 хил. м3    

 степен на замърсяване 3  -       130 хил. м3   

 

1.8. Необходими годишни приходи 

Необходимите годишни приходи, предложени от ВиК оператора в заявлението за цени 

са, както следва: 

- за услугата доставяне на вода на потребителите – 35 627 хил. лв., при утвърдени 33 

289 хил. лв.; 

- за услугата отвеждане на отпадъчните води – 4 562 хил. лв., при утвърдени 3 758 

хил. лв.; 

- за услугата пречистване на отпадъчните води – 9 733 хил. лв., при утвърдени 8 925 

хил. лв.  

 

2. Констатации и правна рамка 

Въз основа на извършения анализ на внесеното заявление за цени са направени 

следните констатации: 

1. С решение Решение № БП- 028 от  04.12.2008 г. на ДКЕВР е одобрен бизнес план на 

„Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас за периода 2009 - 2013 г. 

2. С решение № Ц - 41/30.11.2009 г., ДКЕВР е приела прилагането на метод на 

регулиране чрез стимули “горна граница на цени” за „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, 

гр. Бургас и е определила регулаторен период от пет години, считано от 01.12.2009 г. С 

решение № Ц-46/30.11.2009 г. са изменени утвърдените цени за първата година от 

регулаторния период и Решение № Ц-26/31.07.2012 г. на ДКЕВР са изменени утвърдените 

цени с решение  № Ц-46/30.11.2009 г.   

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

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

правилата за образуване на цените и тяхното изменение, както и 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. Съгласно т. 51 от Указанията, годишни корекции на цените се извършват на 

основата на ценовия изчислителен модел за утвърдените цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги за предходния ценови период от регулаторния период. 

6. С решение № БП-34/19.05.2015 г. на КЕВР е одобрен внесеният с вх. № В-17-14-

5/04.03.2014 г. бизнес план за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г. на 

„Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас.   

7. С решение № БП-72/16.12.2015 г. на КЕВР е одобрен внесеният с вх. В-17-14-

13/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за  2016 г. на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. 
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Бургас.   

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

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

 

3. Приети от комисията разходи и ценообразуващи елементи 

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

канализация” ЕАД, гр. Бургас комисията приема разходите и ценообразуващите елементи да 

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 2014 г. от ЕССО и не се признават. Признава се отчетната стойност на дълготрайните 

активи и съответната натрупана амортизация за регулирани цели за 2014 г. в съответствие с 

ЕССО, както следва: 

за услугата доставяне на вода  на потребителите    -    83 322 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води            -    11 394 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води         -    18 568 хил. лв. 

 

3.2. Среден размер на инвестициите  

 Предложеният среден размер инвестиции, образуван с инвестиционни разходи за 2014 

г. и 2015 г. не се признава. Признава се средногодишен размер инвестиции, образуван с 

одобрените инвестиции за последните две години на регулаторния период (за 2015 г. съгласно 

одобрения бизнес план с решение № БП-34/19.05.2015 г. на КЕВР и за 2016 г. съгласно 

одобрения бизнес план с решение № БП-72/16.12.2015 г. на КЕВР), в съответствие с 

изискванията на т. 52 от Указанията, както следва: 

 за услугата доставяне на вода на потребителите     -  6 500 хил. лв.  

за услугата отвеждане на отпадъчните води            -       1 000 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води         -          300 хил. лв. 

 

3.3. Необходим оборотен капитал 

Необходимият оборотен капитал, определен при нетен цикъл 30 дни и 12 бр. цикли в 

годината, в съответствие с параметрите от решение № Ц-26/31.07.2012 г. на ДКЕВР съгласно 

глава четвърта от Указанията се признава, както следва: 

за услугата доставяне на вода  на потребителите    -      2 201 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води            -     225 хил. лв.  

   за услугата пречистване на отпадъчните води         -     677 хил. лв. 

 

3.4. Регулаторна база на активите (РБА) 

Предложените стойности на РБА за регулираните услуги не се признават, а се 

признават образуваните стойности с корекциите по т. 3.1, 3.2 и 3.3 в съответствие с 

изискванията на глава четвърта от Указанията, както следва:  

за услугата доставяне на вода  на потребителите    -      44 140 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води            -    5 170 хил. лв.  

   за услугата пречистване на отпадъчните води         -  10 906 хил. лв.  

 

3.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане, равна на утвърдената 

с решение № Ц-26/31.07.2012 г. на ДКЕВР, а именно 5,55%, определена при норма на 

възвръщаемост на собствения капитал 5,11% с данъчна ставка 10,00% и норма на 

възвръщаемост на привлечения капитал 5,15% се признава. 

 

3.6. Признати годишни разходи 

3.6.1. Условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) за услугите доставяне 
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на вода на потребителите, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, утвърдени с 

решение № Ц-64/17.12.2012 г. на ДКЕВР са коригирани със средногодишен инфлационен 

индекс (- 0,1%) за 2015 г. по данни на НСИ за индекса на потребителските цени. 

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

корекцията по т. 1 са коригирани с коефициент за подобряване на ефективността Х = 0,1%, 

съгласно т. 55 от Указанията.  

Предложените от ВиК оператора разходи за амортизации за услугата доставяне на 

вода на потребителите в размер на 3 480 хил. лв., за услугата отвеждане на отпадъчните води - 

в размер на 638 хил. лв. и за услугата пречистване на отпадъчните води в размер на 804 хил. 

лв. не се признават. Признава се стойността им в съответствие с амортизационния план за 

регулаторни цели за 2014 г. от ЕССО и средния размер на разходите за амортизации от 

инвестиции за 2015 г. и 2016 г. съгласно одобрения бизнес план с Решение №БП-72/16.12.2015 

г. на КЕВР, а именно: 

за услугата доставяне на вода на потребителите - 3 474 хил.лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 629 хил.лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води в размер на 792 хил.лв. 

 

3.6.2. Променливи разходи  

За услугата доставяне на вода на потребителите 

 Предложените от ВиК оператора разходи за обеззаразяване в размер на 280 хил. лв. не 

се признават, а се приемат в размер на 179 хил. лв., определени на база отчетен специфичен 

разход за 2014 г. и прогнозни водни количества за 2016 г. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични нужди в 

размер на 3 943 хил. лв. не се признават, а се приемат в размер на 3 019 хил. лв., при отчитане 

на следните фактори: 

- отчет и прогноза на електрическа енергия за 2014 г. за услугата по нива на напрежение; 

- преминаването на нови обекти от регулирания на свободния пазар на електрическа 

енергия ниско напрежение от 01.10.2015 г.; 

- действащи цени на електрическа енергия ниско напрежение, мрежови услуги и 

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

- действаща цена на електрическа енергия ниско и средно напрежение на свободния 

пазар, съгласно Договор № ЗОП-81/12.08.2015 г.  за доставка на  електрическа енергия и 

координатор на балансираща група за нуждите на дружеството за период от една година, 

сключен с "Енергийна финансова група" АД. 

 Предложените от Ви К оператора разходи за доставяне на вода от друг доставчик в 

размер на 148 хил. лв. се признават. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за доставяне на вода от обособената ВС в 

размер на 1 405 хил. лв. не се признават, а се признават в размер на 1 310 хил. лв., утвърдени в 

действащата цена (себестойност) за услугата от ВС „Камчия“ с решение № Ц-26/31.07.2012 г. 

на ДКЕВР. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за такса регулиране в размер на 110 хил. лв. 

се признават. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за такса за  водоползване в размер на 937 

хил. лв., изчислени съгласно Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и 

за замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила 

от 01.01.2012 г. се признават. 

 

За услугата отвеждане на отпадъчни води 

 Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични нужди в 

размер на 820 хил. лв. не се признават, а се признават в размер на 770 хил. лв., при отчитане на 

следните фактори: 
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- отчет и прогноза на потребление на електрическа енергия за услугата по нива на  

напрежение; 

- приложен коефициент за енергийна ефективност 0,925 въз основа на усреден 

специфичен разход кВтч/м3 фактурирана вода за периода 2012 - 2014 г.; 

- преминаването на нови обекти от регулирания на свободния пазар на електрическа 

енергия ниско напрежение от 01.10.2015 г.; 

- действащи цени на електрическа енергия ниско напрежение, мрежови услуги и 

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

 

- действаща цена на електрическа енергия ниско и средно напрежение на свободния 

пазар, съгласно Договор № ЗОП-81/12.08.2015 г. за доставка на електрическа енергия и 

координатор на балансираща група за нуждите на дружеството за период от една година, 

сключен с "Енергийна финансова група" АД. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за такса регулиране в размер на 10 хил. лв. се 

признават. 

 

За услугата пречистване на отпадъчни води 

 Предложените от ВиК оператора разходи за коагуланти в размер на 900 хил. лв. не се 

признават, а се приемат в размер на 826 хил. лв., определени на база отчетен специфичен 

разход за 2014 г. и прогнозни водни количества за 2016 г. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за флокуланти в размер на 20 хил. лв. не се 

признават, а се приемат в размер на 17 хил. лв., определени на база отчетен специфичен 

разход за 2014 г. и прогнозни водни количества за 2016 г. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични нужди в 

размер на 960 хил. лв. не се признават, а се приемат в размер на 938 хил. лв., при отчитане на 

следните фактори: 

- отчет и прогноза на потребление на електрическа енергия за услугата по нива на  

напрежение; 

- преминаването на нови обекти от регулирания на свободния пазар на електрическа 

енергия ниско напрежение от 01.10.2015 г.; 

- действащи цени на електрическа енергия ниско напрежение, мрежови услуги и 

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

- действаща цена на електрическа енергия ниско и средно напрежение на свободния 

пазар, съгласно Договор № ЗОП-81/12.08.2015 г.  за доставка на  електрическа енергия и 

координатор на балансираща група за нуждите на дружеството за период от една година, 

сключен с "Енергийна финансова група" АД. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за такса регулиране в размер на 13 хил. лв. се 

признават. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за такса заустване в размер на 120 хил. лв. 

не се признават, а се признават в размер на 90 хил. лв., изчислени на база отчетни данни за 

2014 г. и съгласно Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за 

замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила от 

01.01.2012 г. Дължимата сума за такса заустване за 20104 г. по информация от МОСВ е 90 хил. 

лв.  

 

3.7. Количества вода 

Предложените прогнозни количества за доставяне на вода и количества за отвеждане и 

пречистване на отпадъчни води не се признават, а се приемат коригирани количества в 

съответствие с правилата по т. 38 и т. 41 от Указанията, както следва: 

за услугата доставяне на вода на потребителите - 28 835 хил. м3, усреднени 

количества за доставяне на вода, определени на база отчетни данни от началото на 

регулаторния период 2009 г. до 2014 г. вкл.  
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за услугата отвеждане на отпадъчните води - 18 021 хил. м3, изменение на 

утвърдените количества отпадъчни води пропорционално на изменението на количествата за 

доставяне на вода. 

за услугата пречистване на отпадъчните води - утвърдените количества за 

пречистване на отпадъчните води в действащите цени с решение № Ц-26/31.07.2012 г. на 

КЕВР са коригирани с темпа на нарастване от началото на регулаторния период 2009 г. до 

2014 г. вкл. на база отчетни данни, а именно: 

битови  приравнени към тях обществени, търговски и др. – 8 363 хил. м3  

промишлени и други стопански потребители 

степен на замърсяване 1 –  4 370 хил. м3  

степен на замърсяване 2 –  2 341 хил. м3  

степен на замърсяване 3 –     132 хил. м3  

 

3.8. Необходими годишни приходи 

Във връзка с гореизложените корекции на ценообразуващите елементи и разходите, 

предложените от ВиК оператора необходими годишни приходи са коригирани, както следва: 

за услугата доставяне на вода  на потребителите    -      32 640 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води            -    3 651 хил. лв.  

   за услугата пречистване на отпадъчните води         -        9 619 хил. лв.  

 

3.9. Социална поносимост на цените на ВиК услуги 

Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е 3,10 лв./куб.м, изчислена съгласно § 

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

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

канализация” ЕАД, гр. Бургас за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 

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

 

Във връзка с изложеното, разходите и ценообразуващите елементи за 

водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” 

ЕАД, гр. Бургас са, както следва: 

 

Признати годишни разходи: 

за услугата доставяне на вода  на потребителите           - 30 190 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води                   -   3 364 хил. лв.  

   за услугата пречистване на отпадъчните води                -   9 014 хил. лв.  

 

Регулаторна база на активите: 

за услугата доставяне на вода  на потребителите           -  44 140 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води                   -    5 170 хил. лв.  

   за услугата пречистване на отпадъчните води                -  10 906 хил. лв.  

 

Необходим оборотен капитал: 

     за услугата доставяне на вода  на потребителите           -  2 201 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води                   -     225 хил. лв.  

   за услугата пречистване на отпадъчните води                -     677 хил. лв.  

Необходимият оборотен капитал е определен с параметри от утвърдените цени с 

решение № Ц-26/31.07.2012 г. на ДКЕВР при нетен цикъл 30 дни. 

 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 5,55%, определена 

при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,11% с данъчна ставка 10,00% и норма 

на възвръщаемост на привлечения капитал 5,15%, равна на утвърдената с решение № Ц-

26/31.07.2012 г. на ДКЕВР. 
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Необходими годишни приходи: 

за услугата доставяне на вода  на потребителите          -  32 640  хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води                  -    3 651  хил. лв.  

   за услугата пречистване на отпадъчните води               -    9 619  хил. лв.  

 

Количествата вода:  

за услугата доставяне на вода на потребителите        - 28 835 хил. м3 

за услугата отвеждане на отпадъчните води         - 18 021 хил. м3 

за услугата пречистване на отпадъчните води  
битови  приравнени към тях обществени, търговски и др.  - 8 363 хил. м3  

промишлени и други стопански потребители 

степен на замърсяване 1         -  4 370 хил. м3  

степен на замърсяване 2         -  2 341 хил. м3  

степен на замърсяване 3         -     132 хил. м3  

 

Цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас: 

 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите            - 1,13 лв./куб.м  

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води                    - 0,20 лв./куб.м  

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води          

битови  приравнени към тях обществени, търговски и др. - 0,54 лв./куб.м 

промишлени и други стопански потребители 

степен на замърсяване 1               - 0,70 лв./куб.м 

степен на замърсяване 2               - 0,81 лв./куб.м 

степен на замърсяване 3               - 1,06 лв./куб.м 
 (В цените не е включен ДДС). 

 

 

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. 2 от 

протокол № 91/10.05.2016 г. е приет доклада на работната група с вх. № В-Дк-83/21.04.2016 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 с изх. № В-17-14-16/10.05.2016 г., „Водоснабдяване и канализация” 

ЕАД, гр. Бургас е информирано за организирано на 16.05.2016 г. открито заседание на 

комисията, на което се яви г-н Ганчо Тенев – изпълнителен директор. Направени са следните 

изказвания: 

Ганчо Тенев – изпълнителен директор  изразява становище, че е необходима промяна 

по отношение на начина по който са подредени наредбите и по който се изчисляват цените на 

ВиК услуги, за което ще внесе писменото възражение. На практика се получава, че водните 

количества, които ще се инкасират са по-малки от реалните. В тази връзка е необходимо 

осредняване на водните количества за последните три или две години с цел избягване на 

изкривявания в резултатите. Цената услугата пречистване на отпадъчните води не е изменяна 

от 2009 г., а комисията съгласно правилата на наредбите прилага инфлация за последната 

отчетна година и я коригира с коефициент Х. В крайна сметка се получава, че инфлацията от 
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тези седем години, в които са увеличавани заплатите на работещите не участва и се получава 

изкривяване в крайните резултати.  

 

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“ и община Бургас.  

 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 

ВиК операторите в република България и изпълнителен директор на „Водоснабдяване и 

канализация” ЕАД, гр. Бургас, и г-н Йоанис 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 Бургас не изпращат свои представители. 

Общественото обсъждане се отразява от представители на средствата за масова 

информация. 

Направено е изказване на Й. Партениотис – Федерация „Строителство, индустрия и 

водоснабдяване“ – „ПОДКРЕПА“: цитира изказването на г-н Тенев относно разминаването на 

водните количества, което може да се получи от признатите при ценообразуването и тези, 

които действително се реализират. Подкрепя новата НРЦВКУ, с която е променен моделът, 

който се прилагаше до момента, а именно за отчитане на инфлацията година за година. В 

случай, че ВиК операторът не е поискал корекция на цената на ВиК услуги, да не се разглежда 

инфлацията за конкретната година. Изразява се и мнение за необходимостта от корекцията 

или актуализацията на разходите за трудови възнаграждения, които в цените са от 2009 г. при 

„ВиК“ ЕАД, гр. Бургас. Поставя въпроса за запазването на нивото на цената за отвеждане на 

отпадъчните води на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас при условие, че има въведени нови съоръжения, 

които са реализирани по Оперативна програма „Околна среда“, както и след като е обосновано 

от ВиК оператора увеличаване на разходите за електроенергия и на разходите за работни 

заплати за новия персонал, включен в тези съоръжения. Посочва се, че предложените от ВиК 

оператора годишните разходи са коригирани с около 4 млн. лв. при условие, повечето разходи 

са заложени за услугата отвеждане на отпадъчните води, като разходи за текущ ремонт – 600 

хил. лв., които вероятно не се признават. Също така са коригирани за тази услуга и разходите 

за работни заплати и за електроенергия. Изразено е мнение, че подобна е ситуацията и за 

услугата доставяне на вода, където е предложено от ВиК оператора увеличение на разходите 

за такса за ползване на водни обекти от порядъка на около 200 хил. лв., за работни заплати от 

порядъка на 3 млн. лв. По подобен начин стои и въпросът с пречистването, където разходите 

за материали са увеличени с около 950 хил. лв.  

Г-н Партениотис поставя искане за коментар по отношение на намалението на 

признатите годишни разходи на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, съответно за отделните компоненти – 

3 млн. лв. за услугата доставяне на вода, 900 хил. лв. за услугата отвеждане на отпадъчните 

води и 100 хил. лв. за услугата пречистване.  

 

4.3. Постъпили писмени възражения 

 След проведеното обществено обсъждане, в регламентирания 14-дневен срок е 

постъпило възражение от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас с вх.№ В-17-14-16/19.05.2016 г. по 
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отношение на извършените корекции на разходите и ценообразуващите елементи.  В тази 

връзка, са посочени следните аргументи от дружеството: 

1. По т. 3.6.1. условно-постоянните разходи за ВС ”Бургас” (без разходите за 

амортизация) са коригирани със средно годишната инфлация за периода януари - декември 

2015. Като база са приети разходите, формиращи одобрената цена в досегашния ценови 

период, при изготвянето на който за базова година с корекции е приета 2012 г. за услугата 

доставяне на вода и 2009 г. за оставалите две услуги - отвеждане на отпадъчните води и 

пречистване на отпадъчните води. ВиК операторът счита, че трябва да се отчете 

средногодишната инфлация и в предишните години. 

2. По т. 3.6.2. са отчетени действително извършените разходи от дружеството през  

2014 г. и 2015 г., като за 2015 г. данните се базират на реалните резултати за първото 

деветмесечие на 2015 г. и екстраполиране на данните за последното тримесечие на годината. 

Взето е предвид и бъдещото развитие на дружеството, съгласно удължения бизнес план за 

2016 година. ВиК операторът изразява становище, че по никакъв начин не би могъл да 

повлияе, без да влоши технологичния процес и да се създаде социално напрежение. Изразява 

се възражение, както следва: 

2.1. относно приетите разходи за обеззаразяване посочва, че при предложени разходи от 

280 000 лв. и одобрени 179 000 лв., действително направените разходи за 2015 г. са в размер 

на 325 950 лв.; 

2.2. относно приетите разходи за коагуланти посочва, че при предложени разходи за 

коагуланти от 900 000 лв. и одобрени 826 000 лв., действително направените разходи за 2015 

г. са в размер на 1 251 650 лв.; 

2.3. относно приетите разходите за ел.енергия в дейност „водоснабдяване“ посочва, че 

същите са намалени от предложените 3 943 хил. лв. на 3 019 хил. лв. ВиК операторът счита 

намалението за необосновано и противоречащо на Наредбата за регулиране на ВиК услуги и 

Указанията към нея, тъй като предложените разходи за електроенергия за технологични 

нужди са равни на утвърдените в сега действащите цени; 

2.4. относно приетите разходи за електроенергия за дейността пречистване на отпадни 

води посочва, че същите са 938 000 лева, а извършените за 2015 г. са 1 001 030 лева, т.е. 

формиран към момента недостиг от 63 300 лева. Отбелязва се, че разходите за електрическа 

енергия се завишават след реконструкцията на ПСОВ, като допълнително се посочва 

следното: 

 2.4.1.  реконструкцията на ПСОВ „Поморие“ е въведена през м. юни 2015 г., като от 

тогава за 11 месеца са изразходвани 249 000 лева, а за същия период на предходната година са 

изразходвани 102 000 лева, или 244%. Прогнозата е, че разходите за електрическа енергия 

само за ПСОВ „Поморие“ ще се завишат с 158 000 лева годишно; 

 2.4.2  в отчетите за електроенергия не са включени разходите за електроенергия на 

ПСОВ „Обзор-Бяла“, тъй като се заплащат от Община Несебър. При прехвърляне на 

партидите към дружеството се очакват още разходи за 107 000 лева; 

 2.4.3. при реконструкцията на ПСОВ „Равда“, отпадна партида на дружеството за 

електроенергия и сега разходите се заплащат от Община Несебър. При завършване на обекта 

и прехвърляне на партидите се очакват допълнителни разходи от 687 000 лева. Тези разходи 

са определени съобразно водното количество от 2015 г. и специфичния разход на ПСОВ 

„Поморие“, като станция подобна на ПСОВ „Равда“ с изразен курортен сезон; 

2.5.  относно приетите разходи за електрическа енергия за услугата отвеждане на 

отпадъчните води посочва, че при завършване водния цикъл на агломерация Слънчев Бряг - 

Несебър - Равда са построени допълнително 5 бр. КПС, които ще бъдат прехвърлени като 

енергийни разходи на дружеството. Очаквани за тях допълнителни разходи за електроенергия 

- 115 000 лева; 

2.6. разходите за заплати и осигуровки са намалени от предложените общо 136 773 000 лв. 

на 12 021 хил. лв., които са на база 2012 г. за услугата доставяне на вода и 2009 г. за услугите 

отвеждане и пречистване на отпадъчните води. В предложението са заложени действително 

изразходените средства за заплати и осигуровки и дружеството, като счита че размерът им е 
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съизмерим със средната работна заплата, както за страната, така и в сектора. Средната 

работна заплата в дружеството към момента 790 лв. при 781 лв. за сектора по данни на НСИ. 

Подчертано е, че в периода от последната утвърдена цена за услугата доставяне на вода от 

2012 г. и за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води от 2009 г., минималната 

работна заплата за страната се е увеличила с повече от 70 % - от 240 лв. и 290 лв. през 2009 г. 

и 2012 г. до 420 лв. през 2016 г., което води и до увеличение на задължителните плащания по 

КТ. ВиК операторът счита, че този факт трябва да се вземе в предвид при разработване 

окончателното решение за цените на регулираните услуги за ВС ’’Бургас”. 

2.7. съгласно договор на Правителството на Р България с ЕК за подобряване на водния 

цикъл в гр. Бургас, „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас е получател на заем от 11 000 000 евро, който е 

съфинансиране на грант от 10 500 000 евро по ИСПА. В договора за заем, на база съставени 

разчети и прогнози преди датата на сключване на договора (08 Юни 2005) са фиксирани 

стойности на оперативния резултат, който Дружеството следва да реализира през целия 

период на издължаване. Конкретният финансов параметър - т.нар. „оперативен коефициент” е 

обратно пропорционален на оперативните разходи, което означава, че при равни други 

условия некомпенсираното увеличение на разходите за дейността води до пропорционално 

намаление на стойността на показателя. Предвид факта, че дружеството не е в състояние да 

манипулира ценовите равнища на основните си разходни пера, единствените възможности за 

компенсиране на увеличението на оперативните разходи се свеждат до увеличаване на 

реализираните количества от една страна и коригиране на цените, от друга. При ясно изразена 

тенденция на намаляване на потребените водни количества, приложим е вариантът с корекция 

на цените, като в случая са предложени минимални корекции, за да се избегне обратният 

ефект и по голямо увеличение, което да доведе до свиване на потреблението и практически да 

елиминира очаквания ефект от корекцията на цените. Факт е обаче, че минималните равнища 

на коефициента са фиксирани при изчисления, които са направени, отчитайки стопанската 

ситуация и ценови равнища до 2005 година, което предвид случващите се икономически 

промени и инфлационни процеси през последните години е трудно постижимо. В тази връзка, 

при разработването на предложението за цени е предвидено предприемането на мерки, чийто 

краен резултат е увеличение на приходите и постъпленията на компанията, тъй като 

неизпълнението на някоя от финансовите клаузи и рестрикции, заложени в договора за кредит 

с ЕБВР, би могло да доведе до възникване на хипотезата, при която кредитът ще стане 

предварително изискуем. Ясно е, че при 100% на усвояване на средствата към 31.12.2011 г. 

това е една значителна сума, която би нарушила сериозно разчетите на дружеството по 

отношение на паричните потоци и планираните дейности. 

2.8. относно коригираните цени на ВиК услуги мотивира предложенията си с това, че в 

противен случай се рискува да се застраши успешното справяне с основната дейност на 

фирмата, както и постигането на приетите от комисията годишни целеви нива в бизнес плана 

на дружеството. 

 

4.3. Становище по постъпилите писмени възражения 

 

Възражението по т. 1 относно индексиране на условно-постоянните разходи с отчитане 

на средногодишната инфлация и за предходните години не се приема, тъй като  не 

съответства на изискването на т. 53 от Указания за образуване на цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени“, а именно 

корекцията на условно-постоянните разходи с инфлационен индекс да се извършва на 

основата на данни от НСИ за дванадесетмесечен предходен период. 

По възраженията в т. 2 за признаване на годишните разходите на база отчетени 

действително извършените разходи от дружеството през 2014 г. и 2015 г. за първото 

деветмесечие и екстраполиране на данните за последното тримесечие на годината, както 

предвид бъдещото развитие на дружеството, съгласно удължения бизнес план за 2016 г. се  

приема, както следва: 
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Възражението по т. 2.1., относно определените разходи за обеззаразяване за услугата  

доставяне на вода на потребителите, се приема с оглед това, че разходите за обеззаразяване са 

определени на база специфичен разход за 2014 г. и прогнозни количества вода за 2016 г. 

Същевременно от представените в комисията отчетни данни за 2015 г. посочените разходи за 

обеззаразяване за 2015 г. са значително по-високи спрямо 2014 г.  

С оглед на това разходите за обеззаразяване за услугата доставяне на вода на 

потребителите се признават в размер на 280 хил. лв. 

Възражението  по т. 2.2. относно определените разходи за коагуланти за услугата  

пречистване на отпадъчните води се приема, с оглед това че разходите за коагуланти са 

определени на база специфичен разход за 2014 г. и прогнозни количества пречистена вода за 

2016 г. Същевременно от представените в комисията отчетни данни за 2015 г. посочените 

разходи за 2015 г. са по-високи спрямо 2014 г.  

С оглед на това, разходите за коагуланти за услугата пречистване на отпадъчните води 

се признават в размер на 863 хил. лв. 

Възражението  по т. 2.3 относно намаляване на разходите за електрическа енергия за 

технологични нужди за услугата доставяне на вода на потребителите спрямо разходите, 

утвърдени в сега действащите цени е необосновано съгласно чл. 54 от Указанията за 

образуване на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез 

метода „горна граница на цени“ и не се приема. 

Възражението по т. 2.4 относно определените разходи за електрическа енергия за 

технологични нужди за услугата пречистване на отпадъчните води се приема поради това, че 

консумираната електрическа енергия за 2015 г. за услугата е по-висока от консумираната за 

2014 г. във връзка с въведената в експлоатация през м. юни 2015 г. реконструкция на ПСОВ 

„Поморие“, за която са представени документи, доказващи въвеждането в експлоатация на 

обект „Реконструкция и модернизация на ПСОВ – Поморие“ и „Дълбоководно заустване от 

ПСОВ – Поморие“.    

С оглед на това, разходите за електроенергия за технологични нужди за услугата 

пречистване на отпадъчните води се признават в размер на 960 хил. лв. 

Възражението по т. 2.5, относно определените разходи за електрическа енергия за 

технологични нужди за услугата отвеждане на отпадъчните води, се приема въз основа на 

представена допълнителна информация от дружеството, съгласно която предаването за 

експлоатация на 5 броя КПС ще доведат до допълнителни разходи за електроенергия.  

Представени са документи, доказващи въвеждането в експлоатация на КПС 15, КПС12 и КПС 

13 по проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от 

агломерация Несебър-Слънчев бряг-Равда“, КПС по проект „Изграждане и реконструкция на 

водопроводната и битово-фекалната канализационна мрежа на с. Тънково“, и КПС за проект 

„Интегриран проект за воден цикъл за гр. Созопол – I-ви етап“. 

С оглед на това, разходите за електроенергия за технологични нужди за услугата 

отвеждане на отпадъчните води се признават в размер на 820 хил. лв. 

Възражението по т. 2.6, относно запазване на размера на разходите за заплати и 

осигуровки спрямо утвърдените в действащите цени, не съответства на изискванията на т. 53 и 

т. 55 от Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при 

ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени“ и не се приема. 

Мотивите на ВиК оператора по т. 2.7, относно задълженията му към кредитори, се 

приемат. 

Мотивите на ВиК оператора по т. 2.8,  относно коригираните цени на ВиК услуги и 

риска да се застраши успешното справяне с основната дейност на фирмата, както и 

постигането на приетите от комисията годишни целеви нива в бизнес плана на дружеството, 

са необосновани и не се приемат. 
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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-17-14-

16/10.12.2015 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните 

услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

Р Е Ш И:  

 

 

I. Утвърждава на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас 

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

 

Признати годишни разходи: 

за услугата доставяне на вода  на потребителите           - 30 291 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води                   -   3 414 хил. лв.  

   за услугата пречистване на отпадъчните води                -   9 073 хил. лв.  

 

Регулаторна база на активите: 

за услугата доставяне на вода  на потребителите           -  44 149 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води                   -    5 174 хил. лв.  

   за услугата пречистване на отпадъчните води                -  10 911 хил. лв.  

 

Необходим оборотен капитал: 

     за услугата доставяне на вода  на потребителите           -  2 210 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води                   -     229 хил. лв.  

   за услугата пречистване на отпадъчните води                -     682 хил. лв.  

Необходимият оборотен капитал е определен с параметри от утвърдените цени с 

решение № Ц-26/31.07.2012 г. на ДКЕВР при нетен цикъл 30 дни. 

 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 5,55%, определена 

при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,11% с данъчна ставка 10,00% и норма 

на възвръщаемост на привлечения капитал 5,15%, равна на утвърдената с решение № Ц-

26/31.07.2012 г. на ДКЕВР. 

 

Необходими годишни приходи: 

за услугата доставяне на вода  на потребителите          -  32 742  хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води                  -    3 701  хил. лв.  

   за услугата пречистване на отпадъчните води               -    9 678  хил. лв.  

 

Количествата вода:  

за услугата доставяне на вода на потребителите        - 28 835 хил. м3 

за услугата отвеждане на отпадъчните води         - 18 021 хил. м3 

за услугата пречистване на отпадъчните води  
битови  приравнени към тях обществени, търговски и др.  - 8 363 хил. м3  

промишлени и други стопански потребители 

степен на замърсяване 1         -  4 370 хил. м3  

степен на замърсяване 2         -  2 341 хил. м3  
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степен на замърсяване 3         -     132 хил. м3  

 

 

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

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

Бургас, както следва: 

 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите             - 1,14 лв./куб.м  

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води                    - 0,21 лв./куб.м  

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води          

битови  приравнени към тях обществени, търговски и др.   - 0,54 лв./куб.м 

промишлени и други стопански потребители 

степен на замърсяване 1                - 0,71 лв./куб.м 

степен на замърсяване 2                - 0,81 лв./куб.м 

степен на замърсяване 3                - 1,07 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 


