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ДЪРЖАВНА 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 

№ БП – 8 

от 03.07.2014 г. 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на закрито заседание, 

проведено на 03.07.2014 г., след като разгледа внесения с вх. № В-17-44-13/05.06.2014 г.  

преработен бизнес план за развитие на дейността на „Софийска вода“ АД за периода 

2009-2013 г. удължен до 31.12.2015 г. и Доклад вх. № В-Дк-91/02.07.2014 г., установи 

следното: 

 
В изпълнение на изискванията на ЗИДЗВ (обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.) и ЗРВКУ, 

„Софийска вода“ АД е внесло в ДКЕВР с писмо вх. № В-17-44-13/04.03.2014 г. бизнес план за 

дейността на дружеството в периода 2009-2015 г.  

 

С решение на комисията № БП-2/08.04.2014 г. е констатирано, че внесеният за 

разглеждане от „Софийска вода” АД не отговаря изцяло на изискванията на ЗРВКУ, НРЦВКУ, 

Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на 

показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (НГЦНПКВКУ) и 

приетите с решение на ДКЕВР по т. 4 от протокол № 199 от 12.12.2013 г. „Указания за формата 

и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен 

период на одобрените бизнес планове за развитието на дейността на В и К операторите  до 

31.12.2015 г.“, поради което и на основание чл.11, ал.2 от ЗРВКУ бизнес планът е върнат на 

„Софийска вода” АД за отстраняване на несъответствията му с нормативните изисквания в 

съответствие с формулираните в 68 точки задължителни указания за преработването му и е 

определен срок за внасяне на преработения бизнес план до 25.04.2014 година. 

 

I. Предприети действия по изпълнение на Решение № БП-2/08.04.2014 г. 

С писмо вх. № В-17-44-13/14.04.2014 г. от „Софийска вода” АД е поискано удължаване 

на срока за представяне на преработения бизнес план до 12.05.2014 г. С последващо писмо вх. 

№ В-17-44-13/22.04.2014 г. повторно е поискано удължаване на срока за преработване на 

бизнес плана. С решение по т. 4 от Протокол № 66/08.05.2014 г. на Комисията е определен нов 

срок за изпълнение от „Софийска вода“ АД на задължителните указания за преработване и 

внасяне на бизнес плана – до 14.05.2014 г. 

 

С писмо вх. №  В-17-44-13/16.05.2014 г. „Софийска вода“ АД е внесло допълнителна 

информация, свързана с изпълнението на задължителните указания на Комисията, приети с 

Решение № БП-2/08.04.2014 г., без да е представен цялостен бизнес план, преработен в 

съответствие с дадените от комисията задължителни указания. 

Видно от представените частично коригирани данни за ВС „София“, и липсата на 

представени данни за ВС „Бели Искър“, „Божурище“ и „Вода с непитейни качества“, 

„Софийска вода“ АД е изпълнило изцяло задължителните указания на ДКЕВР от решение № 

БП-2/08.04.2014 г. по 11 (единадесет) точки (т.т. 12; 16; 18; 20; 29; 31; 34; 53; 59; 64 и 65); 

изпълнени са частично указанията по 12 (дванадесет) точки от цитираното решение (т.т. 1; 2; 

3; 4; 8; 14; 22; 24; 28; 30; 62 и 63) и има пълно неизпълнение на задължителните указания по 

47 (четиридесет и седем) точки от решение № БП-2/08.04.2013 г. (т. 5, 6, 7, 7.1, 7.2, 9, 10, 11, 13, 

15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 

52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 66, 67 и 68). 

 

Със същото писмо вх. № В-17-44-13/16.05.2014 г. на „Софийска вода“ АД е направено  

искане от страна на В и К оператора по чл. 99, т. 2 от Административнопроцесуалния кодекс 
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(АПК) за възобновяване на административното производство за разглеждане на бизнес плана 

на дружеството, тъй като са налице нови писмени доказателства, отнасящи се до факти от 

съществено значение за приемане на решението на ДКЕВР. Становището на В и К операторът 

е, че завереният от независим одитор годишен финансов отчет (ГФО) на „Софийска вода“ АД 

за 2013 година представлява ново писмено доказателство, от съществено значение за издаване 

на административния акт - решението на ДКЕВР. 

С решение № ПП-3/04.06.2014 г. (по доклад В-Дк-69/02.06.2014 г.) ДКЕВР отказва да 

възобнови по реда на чл.99, т.2 от АПК административното производство по разглеждане на 

внесения с писмо вх. № В-17-44-13/04.03.2014 г. бизнес план на „Софийска вода“ АД за 

периода 2009 г. – 2015 г. 

 

Непредставянето на цялостен бизнес план, преработен в съответствие със 

задължителните указания на Комисията, приети с Решение № БП-2/08.04.2014 г., както и 

неизпълнението – пълно или частично на съществена част от тези задължителни указания е в 

нарушение на разпоредбата на чл.11, ал. 2 от ЗРВКУ, с което В и К операторът е осъществил 

състава на административното нарушение на чл. 33, ал. 1 от ЗРВКУ, установено с Акт за 

установяване на административно нарушение (АУАН) № ВК-3 от 23.05.2014 г. и връчен на 

същата дата на  представител на „Софийска вода“ АД.  

В 3-дневния срок по чл. 44, ал. 1 от ЗАНН  за писмени възражения по съставения АУАН 

№ ВК-3 от 23.05.2014 г., изтичащ на 26.05.2014 г., „Софийска вода“ АД с писмо с вх. № В-17-

44-13 от 26.05.2014 г. е направило възражения и констатации.  

Същите са анализирани в доклад В-Дк-75/06.06.2014 г., с който се извежда извода, че 

направените от „Софийска вода“ АД възражения срещу констатациите в Акт за установяване на 

административно нарушение № ВК-3/23.05.2014 г. са неоснователни и неподкрепени с 

доказателства, поради което не следва да бъдат взети под внимание при разглеждането и 

произнасянето по административнонаказателната преписка, образувана с изготвянето и 

връчването на цитирания по-горе АУАН № ВК-3/23.05.2014 г.  

Наказателно постановление №НП-6/13.06.2014 г. в размер на 20,000 (двадесет хиляди 

лева) е връчено на „Софийска вода“ АД на 25.06.2014 г. 

 

С решение по т.13 от Протокол №78/04.06.2014 г. (по доклад В-Дк-68/02.06.2014 г.) 

ДКЕВР реши да бъде образувано изпълнително производство по реда на дял V-ти от АПК 

срещу „Софийска вода“ АД за изпълнение на решение на ДКЕВР № БП-2 от 08.04.2014 г., като 

се отправи покана за доброволно изпълнение в срок от 14 дни от датата на получаването й на 

задължението за внасяне  на цялостен бизнес план, преработен в съответствие със 

задължителните указания на Комисията, произтичащо от решението на ДКЕВР № БП-

2/08.04.2014 г., като при липса на изпълнение в указания 14 (четиринадесет) дневен срок да 

бъде наложена за времето до окончателното изпълнение на решение на ДКЕВР № БП-

2/08.04.2014 г. имуществена санкция на „Софийска вода” АД в размер на 3000 (три хиляди) 

лева седмично, както и глоба за представляващите дружеството в размер на 300  (триста) лева 

седмично. 

 

С писмо с вх. № В-17-44-13/05.06.2014 г. „Софийска вода“ АД е внесло преработен 

бизнес план за периода 2014-2015 г. Във връзка с внесения преработен бизнес план е внесено 

и ново заявление за утвърждаване на цени на В и К услуги за 2014 г. с вх. № В-17-44-

22/05.06.2014 г. 

С оглед на обстоятелството, че „Софийска вода“ АД е изпълнило на 05.06.2014 г., т.е. в 

деня, следващ датата на решението на комисията за образуване на изпълнително производство 

по реда на дял V-ти от АПК задължението си, послужило като основание за образуване на това 

производство, не са предприемани последващи действия в изпълнение на решението по т.13 от 

Протокол №78/04.06.2014 г., и на дружеството не е изпращана покана за доброволно 

изпълнение.  

С писмо с вход.№ В-17-44-23/25.06.2014 г., „Софийска вода“ АД е внесло чрез ДКЕВР 

жалба до Върховен административен съд (ВАС) срещу решение № ПП-3/04.06.2014 г., с което 

ДКЕВР отказва да възобнови по реда на чл.99, т.2 от АПК административното производство по 
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разглеждане на внесения с писмо вх. № В-17-44-13/04.03.2014 г. бизнес план на „Софийска 

вода“ АД за периода 2009 г. – 2015 г., въпреки, че с писмо с вход.№ В-17-44-13/05.06.2014 г. 

„Софийска вода“ АД е внесло преработен бизнес план за периода 2014-2015 г.съгласно 

решение №БП-2/08.04.2014 г. 

Съгласно чл. 13 ал. 7 на Закона за енергетиката, Решенията, включително мълчаливият 

отказ на комисията, се обжалват пред Върховния административен съд. Обжалването не спира 

изпълнението на решението. Искането за спиране изпълнението на оспорено по съдебен ред 

решение е недопустимо освен по отношение на решения, с които се налагат санкции, решения 

за прекратяване и отнемане на лицензии и решения за отнемане на сертификати за 

независимост на оператори на преносни мрежи. 

 

II.1 Изпълнение на указанията в решение № БП-2/08.04.2014 г. 

 

След направения анализ на внесения преработен бизнес план (ПБП) от 05.06.2014 

г. се установява, че следните указания в решение № БП-2/08.04.2014 г. са изпълнени, 

както следва: 

 

По указание по т.3 от решение № БП-2/08.04.2014 г., „Софийска вода“ АД е планирала 

по-амбициозни цели за периода 2014-2015 г. по ключови показатели за качество на В и К 

услугите, включително Общи загуби на вода, Аварии по водоснабдителната мрежа и други. 

По указание по т.4 от решение № БП-2/08.04.2014 г., „Софийска вода“ АД е 

предоставила исканите данни за общо население в обслужваната територия. 

По указание по т.5 от решение № БП-2/08.04.2014 г., „Софийска вода“ АД е 

предоставила исканите данни за СОЗ. 

По указание по т.6 от решение № БП-2/08.04.2014 г., „Софийска вода“ АД е 

предоставила исканите данни за водомери на водоизточници във ВС „Бели Искър“ и ВС 

„София“. 

По указание по т.7.2 от решение № БП-2/08.04.2014 г., „Софийска вода“ АД е 

коригирало прогнозите за Общи загуби на вода в Справка №7, като за периода 2014-2015 г. е 

предвидено общо намаление от 17 942 хил.м3, или 8971 хил.м3 на година. 

По указание по т.8 от решение № БП-2/08.04.2014 г., „Софийска вода“ АД е обвързала 

Програма за намаляване загуби на вода и Ремонтна програма, като е направена корекция и са 

намалени прогнозните разходи за авариен ремонт по водопроводната мрежа в съответствие с 

прогнозите за намаление на броя аварии. 

По указание по т.12 от решение № БП-2/08.04.2014 г., „Софийска вода“ АД е 

коригирало показател 5.3. Брой аварии по разпределителни водопроводи в Справка №4, като 

предвиденото общо намаление за 2014-2015 в размер на 1138 броя аварии, или средно по 569 

броя на година. 

По указание по т.13 от решение № БП-2/08.04.2014 г., „Софийска вода“ АД е 

коригирало брой ПСПВ за ВС „Бели Искър“ и ВС „София“. 

По указание по т.15 от решение № БП-2/08.04.2014 г., „Софийска вода“ АД е 

коригирало прогнозните данни за 2014 г. 2015 г. за броя на населението, ползващо 

канализационни услуги, броя на потребителите на услугите отвеждане и пречистване на 

отпадъчни води, и дължината на канализационната мрежа, които са прогнозирани с нарастване. 

По указание по т.16 от решение № БП-2/08.04.2014 г., „Софийска вода“ АД е 

коригирало прогнозните данни за дължина на канализационна мрежа. 

По указание по т.17 от решение № БП-2/08.04.2014 г., „Софийска вода“ АД е посочило 

в Приложение 8 „Ключови показатели за качество на В и К услуги“ информация, съгласно 

която основната причина за увеличения брой нестандартни проби за периода се дължи за 

реконструкцията на Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води, която беше 

реализирана в периода 2010 г. – 2011 г. в рамките на Интегриран проект за водния цикъл на гр. 

София като част от програма ИСПА на Европейски Съюз. През 2011 – 2012 г. се проведе 

едногодишния тестов период за установяване на дефекти и доказване на технологичния 

капацитет на процеса. 
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По указание по т.18 от решение № БП-2/08.04.2014 г., „Софийска вода“ АД е посочило 

информация в Приложение 8 „Ключови показатели за качество на В и К услуги“ за начина на 

прогнозиране на пречистените водни количества в ПСОВ „Кубратово“ и нова ЛПСОВ 

„Войняговци“. 

По указание по т.20 от решение № БП-2/08.04.2014 г., „Софийска вода“ АД е 

коригирало прогнозният брой аварии за 2014-2015 г., като за аварии на СКО са прогнозирани 

130 / 123 аварии (спрямо 750 преди), а за аварии на канализационната мрежа са прогнозирани 

76 / 72 аварии (спрямо 120 преди). С това е изпълнено указанието по т.20, но доколкото не 

са изпълнени указанията по т.2 и т.19, и не са обяснени големите разлики в броя аварии 

през различните периоди, така направените прогнози трябва допълнително да бъдат 

потвърдени. 

По указание по т.21 от решение № БП-2/08.04.2014 г., „Софийска вода“ АД е посочило 

в преработения бизнес план на стр. 49-50, че „Към настоящия момент не е утвърдена 

стратегия за управление на утайки на територията на Столична община. През 2014 г. 

предстои разглеждане съвместно с концедента на потенциалните възможности за 

алтернативно оползотворяване на утайките от дейността на ПСОВ Кубратово и след 

утвърждаване на стратегията, тя ще бъде предоставена на вниманието на ДКЕВР. 

Намеренията на Дружеството са стратегията за дългосрочно управление на утайките да 

бъде осъществена в рамките на БП 2016-2020 г.“ 

По указание по т.24 от решение № БП-2/08.04.2014 г., „Софийска вода“ АД е 

извършило корекция в данните в Справка №18, но отново има несъответствия с данните от 

Справка №4, което показва частично изпълнение на указанието. 

По указание по т.25 от решение № БП-2/08.04.2014 г., „Софийска вода“ АД е посочило 

информация в Приложение 8: „Единствената ръководна позиция, чиито разход не е за сметка 

на „Софийска вода“ АД е на заместник изпълнителния директор, който няма сключен договор 

с дружеството, а разходите за него се поемат от френското подразделение на компанията 

Veolia“. 

По указание по т.27 от решение № БП-2/08.04.2014 г., „Софийска вода“ АД е 

коригирало прогнозните количества отведени и пречистени отпадъчни води. 

По указание по т.28 от решение № БП-2/08.04.2014 г., „Софийска вода“ АД е 

изпълнило частично указанието. По-детайлен анализ е направен в раздела за т.30 от решение 

№ БП-2/08.04.2014 г. 

По указание по т.29 от решение № БП-2/08.04.2014 г., „Софийска вода“ АД е 

представило необходимите данни за констатираните разлики в размера на инвестициите за 

периода 2009 – 2012 г. 

По указание по т.31 от решение № БП-2/08.04.2014 г., „Софийска вода“ АД е 

представило необходимите данни за размера и лихвените проценти на привлечените средства. 

По указание по т.33 от решение № БП-2/08.04.2014 г., „Софийска вода“ АД е 

прогнозирало инвестиция в размер на 400 хил.лв. за закупуване на нова камера по проект S02 

Проучване с видео-камера. Не е изпълнено обаче указанието да се представи информация 

защо проекта не е реализиран през периода на одобрения период 2009 – 2013 г. 

 По указание по т.34 от решение № БП-2/08.04.2014 г., „Софийска вода“ АД е 

изключило проекта за УВ дезинфекция в ПСПВ „Бистрица“ от инвестиционната си програма за 

периода 2014-2015 г. 

По указание по т.36 от решение № БП-2/08.04.2014 г., „Софийска вода“ АД е обособило 

отделен инвестиционен проект CS05B „Център за възстановяване при бедствия и аварии“ в 

инвестиционната си програма. 

По указание по т.40 от решение № БП-2/08.04.2014 г., „Софийска вода“ АД е подало 

информация за констатираната разлика между данните за разходи за 2012 г. в бизнес план 2009-

2015 г. спрямо подаден отчет във формат на ЕССО за 2012 г. 

По указание по т.43 от решение № БП-2/08.04.2014 г., „Софийска вода“ АД е 

коригирало разходи за коагуланти в Справка №13, услуга „Доставяне на вода“, в размер на 126 

хил.лв. за 2014-2015 г., спрямо 445 / 422 хил.лв. преди. 



5 

 

По указание по т.44 от решение № БП-2/08.04.2014 г., „Софийска вода“ АД е 

коригирало разходите за флокуланти в Справка №13, услуга „Пречистване на отпадъчни води“ 

в размер на 842 хил.лв. за 2014-2015 г. спрямо 850 / 872 хил.лв. преди. 

По указание по т.45 от решение № БП-2/08.04.2014 г., „Софийска вода“ АД е 

отстранило предвидения допълнителен разход за варуване на утайки в Справка №13, услуга 

„Пречистване на отпадъчни води“. 

По указание по т.46 от решение № БП-2/08.04.2014 г., „Софийска вода“ АД е 

отстранило предвидения допълнителен разход за стопански инвентар под праг на материалност 

в Справка №13. 

По указание по т.50 от решение № БП-2/08.04.2014 г., „Софийска вода“ АД е 

отстранило предвидения допълнителен разход за транспорт на утайки в Справка №13, услуга 

„Пречистване на отпадъчни води“. 

По указание по т.53 от решение № БП-2/08.04.2014 г., „Софийска вода“ АД е 

коригирало и намалило разходите за ремонт на водопроводната мрежа с 413 хил.лв. за 2014 г., и 

с 404 хил.лв. за 2015 г. 

По указание по т.59 от решение № БП-2/08.04.2014 г., „Софийска вода“ АД е изпълнило 

частично указанието, като е коригирало в Справка №13 прогнозния разход за електроенергия, 

произведена от ко-генераторна инсталация за ПСОВ „Кубратово“ за периода 2014-2015 г. в 

съответствие с прогнозните количества електроенергия, но не е коригирало разходите за 

2012-2013 г. в съответствие с докладваните количества електроенергия. 

По указание по т.61 от решение № БП-2/08.04.2014 г., „Софийска вода“ АД е 

представило пълна обосновка на начина на разпределяне на дълготрайните активи между 

регулирани и нерегулирани дейности, както и разпределението на активите за регулираните 

дейности по В и К услуги и системи. 

По указание по т.62 от решение № БП-2/08.04.2014 г., „Софийска вода“ АД е посочило 

„полезен живот“ и „амортизационна норма“ на дълготрайните активи в Справки № 12.1 и № 

12.2. 

По указание по т.63 от решение № БП-2/08.04.2014 г., „Софийска вода“ АД е начислило 

годишна амортизационна норма, съгласно чл. 53 от Указанията на дълготрайните активи 

придобити след 31.12.2005 г. в Справки № 12.2. 

По указание по т.66 от решение № БП-2/08.04.2014 г., „Софийска вода“ АД е посочило, 

че „Когенераторът в съответната справка за дълготрайни активи е посочен в група 

“Машини“ към нерегулирани дейности  с полезен живот 10 г. и амортизационна норма 10%. 

Активът се отчита в нерегулирана дейност от 2011 г. включително“ 

По указание по т.67 от решение № БП-2/08.04.2014 г., „Софийска вода“ АД е 

предвидило по-високи нива на събираемост в Справка №17, ниво от  0,83 за 2014 г., и 0,84 за 

2015 г., спрямо нива от 0,82 преди. 

 

II.2 Неизпълнение на указания в решение № БП-2/08.04.2014 г. 

 

След направения анализ на внесения преработен бизнес план (ПБП) от 05.06.2014 

г. се установява, че следните ключови указания в решение № БП-2/08.04.2014 г. не са 

изпълнени, както следва: 

 

Указание по т.1 от решение № БП-2/08.04.2014 г. 

1. Да се обосноват констатираните разлики в докладваните отчетни данни за нива на 

показатели за качество на В и К услугите за периода 2009-2012 г. и тези, посочени в бизнес 

плана. 

 

В преработения бизнес план с вх. № В-17-44-13/05.06.2014 г. не е представена 

обосновка за констатираните разлики в докладваните отчетни данни за нива на показатели за 

качество на В и К услугите за периода 2009 – 2012 г. и тези, посочени в бизнес плана. 

В тази връзка се констатира неизпълнение по т.1. 

 

Указание по т. 2 от решение № БП-2/08.04.2014 г. 
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2. За всички показатели, за които е констатирано несъответствие между подхода за 

докладване през регулаторния период 2009-2015 г., както и за показателите, за които са 

докладвани данни за определена година, несъответстващи на останалите, следва да се 

представи необходимата информация и обосновка. 

 

Като цяло в ПБП не е посочена информация за начина и методиката, по които са 

определяни и изчислявани данните за нива на услуги за периода 2009 – 2012 г., в резултат 

на което за комисията е невъзможно да осъществи своите контролни и регулаторни 

функции в предвидения в закона обем.  

 

За показател 3.1 Брой на населението, засегнато от прекъсване на водоснабдяването е 

променен подхода за определяне на броя на населението, засегнато от прекъсването на 

водоснабдяването за 2014-2015 г., като се прогнозира само населението засегнато от режим на 

водоснабдяването (118 жители на с. Клисура) спрямо докладвани 4770 жители за 2013 г. 

Такава промяна е в противоречие с изискванията на чл. 7 от Наредба за дългосрочните 

нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество 

на водоснабдителните и канализационните услуги, съгласно които непрекъснатостта на 

водоснабдяването се определя като съотношение, а не като абсолютна величина и не може да 

бъде приета от Комисията. 

 

За показател 9 „Аварии на канализационната мрежа“ – за периода 2013 – 2015 г. се 

прогнозират брой авари за  СКО и на улични канали, които не са сравними с данните за 2009 – 

2012 г., както следва:  

 9.1 Брой аварии на СКО: средно за 2009-2012 г. 862 аварии, средно за 2013-2015 г. 130 

аварии; 

 9.3 Общ брой аварии на канализационната мрежа: средно за 2009-2012 г. 257 аварии, 

средно за 2013-2015 г. 76 аварии. 

„Софийска вода“ АД отново не подава информация защо е променен подхода на 

изчисление на броя аварии по показател 9, и как са изчислени нивата за 2013-2015 г. 

 

За показател 10.1 Площ на УПИ, засегнати от наводнения причинени от 

канализациата“ отново се констатира разлика в данните за периода 2009-2011 г. (средна площ 

на УПИ 906 528 км.м.) спрямо 2012-2015 г. (средна площ на УПИ 232 871 кв.м.), което не е 

обяснено от оператора. 

 

За показатели 5.6, 11.2, 11.12  Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион – 

докладвания брой отклонения за периода 2009-2011 г. (150 282) е несравним с броя докладван и 

прогнозиран за 2012-2015 г. (за 2012 г. 115 764). Допълнително не се изяснява защо се 

предвижда броя СВО за периода 2013-2015 г. да намалява. 

За показатели 9.2, 11.4 Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион - 

докладвания брой отклонения за периода 2009-2012 г. (45 209) е несравним с броя докладван и 

прогнозиран за 2013-2015 г. (за 2013 г. 72 224). 

„Софийска вода“ АД отново не е предоставила информация относно причините за 

промяна в изчисленията, как са изчислени броя отклонения за новия период и т.н. Видно от 

данните, промените в подхода за СВО и СКО настъпват през различни години (за СВО има 

промяна през 2012 г., за СКО през 2013 г.), което също не е изяснено. 

 

За показател 11.14 Общ брой на водомерите (без индивидуалните) – докладвания брой 

водомери за периода 2009-2011 г. (средно 137 904) е несравним с броя за периода 2012 – 2015 г. 

(средно 111 448). Не е предоставена информация как и защо е преизчислен този брой. 

 

За показател 15.3 Брой на персонала осигуряващ канализационни услуги – докладвания 

брой за 2010-2011 г. (266 души) не съответства на броя за периода 2012 – 2015 г. (107 – 108 

души).   

В тази връзка се констатира неизпълнение по т.2. 
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Указания по т. 7.1 и т. 26 от решение №БП-2/08.04.2014 г. 

7. „Софийска вода“ АД следва да преразгледа прогнозите за периода 2014-2015 г. за ВС 

„София“ като предвиди средногодишен темп на намаление на показател „общи загуби на 

вода“ в реално изражение (м3) равен на средногодишния размер на отчетеното за периода 

2009-2013 г. Водният баланс на ВС „София“ следва да се изготви при отчитане на двете 

посочени по-долу основни указания за корекция на прогнозните параметри: 

7.1. Запазване обема на фактурирана питейна вода за 2014-2015 г. равна на отчетения 

обем през 2011 г. (84 791 хил.м
3
). 

 

26. При изготвянето на бизнес плана за периода 2009 – 2015 г., за периода 2014-2015 г. 

следва да се прогнозират количества фактурирана питейна вода за ВС „София“ при нива 

равни на постигнатите за 2011 г., доколкото резултатите за 2011 г. съответстват на 

външните фактори, а отчетеното намаление през 2012-2013 г. значително се различава от 

цялостната динамика на външните фактори. 

 

В ПБП от 05.06.2014 г. са прогнозирани количества фактурирана питейна вода равни на 

тези от БП от 04.03.2014 г., както следва:  

 2014 г.: 78 824 хил.м
3
;  

 2015 г.: 78 036 хил.м
3
,  

 

Приложено към ПБП е Приложение № 7 „Анализ на фактурираните количества“. На 

практика този анализ до голяма степен повтаря вече направените коментари към бизнес плана и 

допълнителната информация от 24.03.2014 и 27.03.2014 г. Основните акценти на анализа са 

представянето на информация и аргументи за отчитаното в световен мащаб намаляване на 

потреблението на вода (цитирани са различни източници и данни за редица държави), както и 

представянето на вече подадени данни за бюджетни и търговски потребители, които са 

намалили своето потребление.  

В анализа се оспорват и констатациите на Комисията по отношение на нивото на 

нарастване на БВП, както и данните за потребление на електро-енергия на територията на 

Столична община като неотносими спрямо потреблението на вода. 

Анализа запазва основните твърдения, а именно – че потреблението на вода намалява, 

което не може да бъде компенсирано от увеличаването на броя жители на територията на СО, 

което според дружеството е причина за отчетеното намаление през 2012 и особено през 2013 г., 

и ще продължи през прогнозния период 2014-2015 г. 

Съгласно анализа: „Намалението в потреблението на домакинствата се дължи най-

вече на промяна в навиците за консумация, целящо спестяване на вода и средства: обръща се 

повишено внимание на потреблението на вода, спират се течовете чрез подновяване на 

вътрешните инсталации, повишава се използването на водоспестяващи уреди. Същите 

тенденции се наблюдават и по отношение на бюджетните и търговските клиенти, като са 

добавени и външни фактори, свързани с намаляващо производство или аутсорсинг в 

контекста на трудните икономически условия“. 

 

Както вече беше констатирано и в решение № БП-2/08.04.2014 г., представяната от 

„Софийска вода“ АД информация не дава отговор на няколко въпроси: 

 

1. Какви са конкретните причини за драстичното намаление на фактурираните 

количества през 2013 г. спрямо 2012 г. (3,56 млн.м
3
), което представлява 67% от общото 

намаление през 2013 г. спрямо 2009 г. (5,27 млн.м
3
).  

 

Данните за фактурирани количества питейна вода за ВС „София“ са както следва: 

Фактурирана вода, м3 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Домакинства  63 609 977 63 930 108 64 098 164 63 641 478 61 888 908 60 651 130 60 044 618 

Домакинства - ефект   320 131 168 056 -456 686 -1 752 570 -1 237 778 -606 512 
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Бюджетни 5 724 733 5 514 981 5 458 491 5 318 554 4 819 529 4 723 139 4 675 907 

Бюджетни - ефект   -209 752 -56 490 -139 937 -499 025 -96 390 -47 232 

Търговски 16 368 459 15 272 826 15 235 106 15 028 607 13 724 296 13 449 811 13 315 313 

Търговски - ефект   -1 095 633 -37 720 -206 499 -1 304 311 -274 485 -134 498 

ОБЩО 85 703 169 84 717 915 84 791 761 83 988 639 80 432 733 78 824 080 78 035 838 

ОБЩО - ефект   -985 254 73 846 -803 122 -3 555 906 -1 608 653 -788 242 

 
Данните за фактурираните количества питейна вода ясно показват, че спада на 

потребление през 2009-2010 г. се дължи основно на намаление на фактурираните количества за 

бюджетни и търговски потребители вследствие на настъпилата икономическа криза.  

Потреблението на домакинства за периода 2009-2011 г. трайно нараства, през 2011 г. се 

реализира задържане на общия спад на фактурираните количества, и даже се отбелязва леко 

повишение спрямо 2010 г. 

През 2012 г. започва намаление на фактурираните количества, което сериозно се 

задълбочава през 2013 г. 

 

„Софийска вода“ АД не изяснява причините за отчетените негативни резултати през 

2012 г. и най-вече през 2013 г., които както беше изяснено в решение № БП-2/08.04.2014 г. не 

съответстват на външните фактори. Нова информация не е представена и в № Приложение 7. 

 

2. Защо липсва взаимовръзка между намаляването на търговските загуби и 

фактурираните количества. 

 

Посочени са следните данни за Търговски загуби: 

Компонент, м3 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Фактурирани количества вследствие 

намаляване на търговски загуби                   

(Данни от Приложение 17) 

610 631 2 458 779 2 597 870 675 691 726 804 538 000 541 000 

Търговски загуби                     

 (Данни от Справка №7)   
38 505 650 36 598 785 34 316 000 31 764 700 27 740 243 25 011 443 22 357 642 

Търговски загуби                   
   (Данни от Справка №7  - ефект  

-1 906 865 -2 282 785 -2 551 300 -4 024 457 -2 728 799 -2 653 801 

 
В ПБП, Приложение № 17 „Търговски загуби“ се представя информация свързана с 

мерките за оптимизиране на търговските загуби, и ефекта свързан с фактуриране на 

допълнителни количества вода вследствие открити търговски загуби. 

Както вече беше констатирано в решение № БП-2/08.04.2014 г. най-голям ефект от 

управление на търговските загуби и допълнително фактурирани количества е постигнат през 

периода 2010-2011 г., което е в съответствие с овладяването на спада на фактурираната питейна 

вода през 2010 г. и постигнатият положителен резултат през 2011 г. Основните проекти, довели 

до тези положителни резултати са свързани с новомонтирани приходни водомери на блокове и 

наложени санкции за открити незаконни връзки. 

 

Същевременно в Справка № 7 се попълват данни за компонентите на водния баланс, 

включително търговски загуби. Тези данни показват значителни намаления на Търговските 

загуби в куб.метри, като най-големите от тях са реализирани през периода 2012-2013 г., когато 

се отчита и най-голямото намаление на фактурирани количества. 

 

Видно от посочените данни, „Софийска вода“ АД по никакъв начин не обвързва 

размера и намалението на търговските загуби в м3 (данни от Справка № 7), както и ефекта от 

това намаление върху увеличени фактурирани количества (Приложение № 17) спрямо общия 

обем фактурирана питейна вода. 
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3. Какви са причините да се прогнозира продължаващ спад на фактурираните количества 

с допълнителни 2,4 млн.м
3
 през 2014-2015 г. при положение, че „Софийска вода“ АД 

прогнозира намаление на търговски загуби в общ размер 5,4 млн. м
3
 през 2015 спрямо 

2013 г. (съгласно Справка № 7), и прогнозира увеличаване на фактурираните количества 

вследствие на оптимизиране на търговските загуби с общо 1,079 млн.м
3
 (данни от 

Приложение № 17). 

 

Всъщност този въпрос произтича от поставените вече 2 въпроса по-горе. При 

направените прогнози за продължаващо намаление на Търговските загуби, и произтичащото 

увеличаване на фактурираните количества; и при официалните прогнози за увеличаване на 

броя на населението и нарастване на БВП (признак за увеличаване на икономическата 

активност), дружеството продължава да предвижда спад на фактурираните количества. 

 

Видно от така представените данни - отговори на тези въпроси не бяха представени, 

както в бизнес план, внесен на 04.03.2014 г. (с обем 253 страници, както и допълнителна 

информация, внесена на 24.03.2014 г. и 27.03.2014 г.), така и в преработения бизнес план, 

внесен на 05.06.2014 г. (с обем от 124 страници, както и 23 приложения с допълнителна 

информация и анализи към него). 

В тази връзка се констатира пълно неизпълнение на указанията по т. 7.1 и по т. 26. 

 

Указание по т. 9 от решение № БП-2/08.04.2014 г. 

9. Броят на водомерите преминали последваща проверка следва да се докладва по 

консистентен начин за целия период. Констатирано е, че за 2012-2013 г. се докладват само 

монтирани водомери, а за 2014-2015 г. – монтирани и проверени. 

 

В БП от 04.03.2014 г. са посочени следните дейности свързани с монтаж и/или проверка 

на приходни водомери: 

 
Данни от БП от 

04.03.2014: 
Параметър 

Ед. 

мярка 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Справка №4 

Брой водомери, преминали последваща 

проверка 
бр. 16 361 20 447 17 000 20 690 

Общ брой на водомерите (без 

индивидуалните) 
бр. 111 289 111 223 111 551 111 651 

Годишно постигнато ниво 
 

0,147 0,184 0,152 0,185 

раздели 3.4.1.4 и 

3.4.2 на БП 

Проверка на водомери бр. 6 375 6 736 5 033 5 257 

Монтаж на водомери бр. 16 361 20 447 11 967 15 433 

Общо бр. 22 736 27 183 17 000 20 690 

 
От данните се вижда, че „Софийска вода“ АД е ползвало различен подход при 

докладването на показател 11.13 в справка № 4, като за 2012-2013 г. са докладвани само 

монтирани водомери, а за 2014-2015 г. са докладвани монтирани и проверени водомери.  

Също така е видно, че дружеството планира да намали предвидения брой приходни 

водомери за монтаж – от средногодишен брой 18 404 за 2012-2013 г., на 13 700 за 2014-2015 г., 

или намаление с около 25%. На практика използвания различен подход за докладване прикрива 

планираното намаление на броя водомери за монтаж.  

Същевременно по проект CM01 Монтаж на приходни водомери се планират следните 

разходи: 

Проект (хил.лв.) 2013 г. 2014 г.. 2015 г. 

CM01 Монтаж на приходни водомери 2130 2400 2989 
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Видно от данните, „Софийска вода“ АД предвижда да намали броя монтирани 

водомери спрямо 2013 г., а същевременно предвижда значително да повиши 

инвестиционните разходи по проект СМ01. 

 

В ПБП се подава следната информация: 

В Справка №4 от ПБП от 05.06.2014 г. е посочен брой водомери по показател 11.13 

Брой водомери, преминали последваща проверка, който е различен спрямо вече докладвания в 

БП от 04.03.2014 г. Същото важи и за общ брой водомери по показател 11.14 Общ брой на 

водомерите (без индивидуалните). Тези разлики не са обяснени от дружеството. 

  

Същевременно в ПБП, Приложение № 8 „Видове измервателни устройства“ на стр. 8 е 

посочена информация относно приведени в метрологична готовност и проверени водомери 

през 2012-2013 г., и прогнози за привеждане в метрологичен срок на водомери съгласно Закона 

за измерванията и Заповед А-441/13.10.2011 г. за периодичността на последващите проверки на 

средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, които напълно съвпадат с 

данните от Справка № 4 от БП от 04.03.2014 г. 

 
Данни от ПБП 

от 05.06.2014 : 
Параметър 

Ед. 

мярка 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Справка № 4 

11.13 Брой водомери, преминали 

последваща проверка 
бр. 16 365 20 454 17 002 20 695 

11.14 Общ брой на водомерите (без 
индивидуалните) 

бр. 111 339 111 452 111 551 111 651 

Годишно постигнато ниво 
 

0,147 0,184 0,152 0,185 

Приложение № 8  
Брой водомери приведени в метрологична 

готовност 
бр. 16 361 20 447 17 000 20 690 

 
Видно от данните, от една страна „Софийска вода“ АД не дава обяснение за 

констатираните разлики в отчитането и прогнозите за брой водомери, преминали последваща 

проверка в БП от 04.03.2014 г., същевременно в Справка № 4 на ПБП от 05.06.2014 г. се дават 

различни цифри в Справка № 4 от бизнес план от 04.03.2014 г. без обяснения за причините. 

В тази връзка се констатира пълно неизпълнение по т.9.  

„Софийска вода“ АД следва да представи отчетни и прогнозни данни за брой 

монтирани водомери и брой проверени водомери за периода 2009-2015 г., като данните са 

в съответствие с данните в Справка №4 показател 11.13, и следва да обясни направените 

корекции в данните за показатели 11.13 и 11.14 в Справка № 4. 

„Софийска вода“ АД следва да разясни как е формиран инвестиционния бюджет 

по проект СМ01, който предвижда сериозно завишаване на инвестиционните разходи за 

монтаж на приходни водомери през 2014-2105 г., докато същевременно дружеството 

предвижда намаление на броя водомери за монтаж. 

 

Указание по т. 10 от решение № БП-2/08.04.2014 г. 

10. „Софийска вода“ АД следва да представи информация относно мерките, 

предвиждани за независимата система за промишлено водоснабдяване, с оглед докладваните 

високи нива на загуби на непитейна вода и лошото състояние на системата. 

 

В ПБП от 05.06.2014 г. на стр. 37 отново се подава информацията: „Все по-тревожно е 

и състоянието на независимата система за доставка на вода за промишлени нужди. 

Изградената в миналото мрежа е захранвала редица индустриални обекти, които вече не 

функционират. Потреблението на вода с непитейни качества намалява в последните години, 

като към момента основните консуматори са ТЕЦ София и ТЕЦ София-Изток (потребяващи 

над 96% от общото потребление). Мрежата е с големи диаметри, в лошо експлоатационно 

състояние и за нея липсва актуален идеен проект, предоставен от СО, на базата на който да 

се планират проекти за реконструкция и/или рехабилитация“. 
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Предвидените мерки за системата за промишлено водоснабдяване в ПБП от 05.06.2014 

г. са посочени в раздел 3.4 „Програма за намаляване загубите на вода“ на стр. 68, като са 

посочени следните мерки:  

През 2014-та година е предвидена реконструкция на участък от т.нар. "индустриален 

водопровод" с дължина над 100 м., като първа стъпка към частичната рехабилитация на 

системата. 

За същата година е планирано и обследване на трасето на водопровода в цялата му 

дължина, с цел откриване на течове и нерегламентирани връзки, като след завършване на 

обследването и анализ на получената информация, ще се установят критичните участъци с 

честа аварийност и/или множество течове. Подмяната на тези участъци ще бъде планирана 

поетапно за следващи периоди. 

В същото време се разглеждат алтернативни решения за намаляване на загубите и 

подадените водни количества, като намаляване на диаметрите в дадени участъци, 

рехабилитацията на силно амортизираните участъци по метода "релайнинг" или захранване 

на клиентите с вода с питейни качества и прекъсване водоснабдяването на водопровода. 

 

Така представените мерки са в недостатъчен вид, и не показват наличието на цялостна 

концепция относно бъдещето на системата за промишлено водоснабдяване. Нещо повече – 

посочената информация е вътрешно противоречива. Не е ясно как „Софийска вода“ АД 

планира да реконструира участъци от мрежата, и да намалява диаметрите в дадени участъци 

(информация от стр. 68) след като за системата липсва актуален идеен проект, предоставен от 

СО, на базата на който да се планират проекти за реконструкция и/или рехабилитация (стр. 37). 

 

В тази връзка се констатира частично неизпълнение по т.10. 

 

Указание по т.11 от решение № БП-2/08.04.2014 г. 

11. „Софийска вода“ АД следва да изясни констатираните несъответствия в 

отчетните данни за периода 2009 – 2011 г., докладвани през годините и тези посочени в 

бизнес плана за ВС „Бели Искър“. 

 

В и К операторът не е представил обосновка за констатираните несъответствия в 

отчетните данни за фактурирани водни количества и загуби на вода за ВС „Бели Искър“, 

докладвани през годините и тези посочени в бизнес плана за периода 2009 г. – 2011 г. 

Данните в ПБП от 05.06.2014 г., посочени в Справка № 4 „Програма за постигане на 

годишните целеви нива на показателите за качество“ за ВС „Бели Искър“, отчетените и 

прогнозни данни са, както следва: 

 

Параметър 
Ед. 

мярка 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Подадена вода във 

водоснабдителната система 
м3 56 638 468 55 751 470 47 696 371 44 451 578 47 717 872 46 583 384 46 059 172 

Фактурирана вода м3 55 942 696 56 009 681 48 744 872 44 843 598 46 469 862 45 372 814 44 872 814 

Неинкасирана вода м3 695 772 -258 211 -1 048 501 -392 020 1 248 010 1 210 570 1 186 358 

Годишно постигнато ниво 
 

0,012 -0,005 -0,022 -0,009 0,026 0,026 0,026 

 
В отчетните данни за периода 2009-2012 г. В и К операторът в Приложение № 1 

„Достигнати годишни целеви нива на показателите за качество на В и К услугите“ е докладвал 

следните данни за водни количества и загуби на вода: 

 

Параметър 
Ед. 

мярка 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Подадена вода във 
водоснабдителната  система 

м3 56 593 606 55 751 470 47 696 371 44 451 578 

Фактурирана вода м3 48 644 434 49 896 467 47 461 232 44 843 598 
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Неинкасирана вода м3 7 949 172 5 855 003 235 139 -392 020 

Годишно постигнато ниво 
 

0,140 0,105 0,005 -0,009 

 
Видно от данните има сериозно несъответствие на посочените количества 

Неинкасирана вода, което не е обяснено от дружеството. 

В тази връзка се констатира неизпълнение по т.11. 

 
Указание по т. 14 от решение № БП-2/08.04.2014 г. 

14. „Софийска вода“ АД следва да обясни констатираните разлики по отношение на 

информацията за брой потребители за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни 

води в бизнес плана спрямо отчетните данни за 2012 г. 

 

В и К операторът не е представил информация за констатираната разлика в броя на 

потребителите на услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води, посочени в бизнес 

плана (Справка № 3.1. „Брой потребители на населени места за отчетната 2012 г.) и тези в 

отчетния доклад за 2012 г. (Справка № 7 „Брой потребители по видове В и К услуги и населени 

места през 2012 г.“).  

Данните в Справка № 3.1. от преработения бизнес план не са променени спрямо бизнес 

плана, внесен с вх. № В-17-44-13/04.03.2014 г. 

В тази връзка се констатира неизпълнение по т.14. 

 

Указание по т. 19 от решение № БП-2/08.04.2014 г. 

19.  Да се посочат причините за несъответствието на докладваните данни за аварии 

на канализационната мрежа и в частност за на авариите на СКО за 2013 г. с отчетените 

данни за 2009-2011 г.и прогнозните данни за 2014-2015 г., както и с докладваните данни за 

извършени аварийни ремонти. 

 

Представената информация за брой аварии в ПБП е както следва: 

№ Параметър в ПБП 
Ед. 

мярка 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

9. Аварии на канализационната система 

9.1. Брой аварии на СКО бр. 807 788 980 873 137 130 123 

9.2. Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион бр. 45 321 45 209 45 209 45 321 72 224 72 369 72 514 

  Годишно постигнато ниво   0,018 0,017 0,022 0,019 0,002 0,002 0,002 

9.3. Общ брой аварии на канализационната мрежа бр. 418 303 178 129 80 76 72 

9.4. Дължина на канализационната мрежа км. 1 545 1 555 1 563 1 635 1 660 1 676 1 709 

  Годишно постигнато ниво   0,271 0,195 0,114 0,079 0,048 0,045 0,042 

 
Видно от данните, за периода 2013 – 2015 г. се отчитат и прогнозират средно по 130 

броя аварии на СКО, докато за периода 2009 – 2012 г. се отчитат средно по 862 броя аварии на 

СКО. Това, заедно с променения брой СКО (72 хил. за 2013-2015 г. спрямо 45 хил. за 2009-2012 

г.) води до значително изкривяване на показателя.  

Докладваните данни за брой аварии на канализационната мрежа са също изцяло 

несравними, като са докладвани 418 аварии за 2009 г. спрямо 129 аварии за 2012 г., а за периода 

2013-2015 г. се отчитат и прогнозират 80 – 72 аварии.  

Същевременно в Бизнес план от 04.03.2014 г. на стр.106 е докладвано, че за 2012 г. са 

извършени работи по авариен ремонт на канализационната мрежа: 1600 запушвания на улични 

канали и 1500 запушвания на СКО – данните не съответстват на подадената информация 

справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“за 

129 бр. аварии на канализационната мрежа и 873 бр. аварии на СКО за същата година. 

Изцяло липсва информация как са определени бройките аварии в различните 

периоди, с което се констатира цялостно неизпълнение на указанието по т. 19. 



13 

 

 

Указание по т. 22 от решение № БП-2/08.04.2014 г. 

22. „Софийска вода“ АД следва да предвиди потребление на електроенергия в кВтч за 

всички системи и услуги в съответствие с прогнозния обем на водни количества и планирани 

мерки за енергийна ефективност. Направените прогнози за 2014-2015 г. за услугата 

„доставяне на питейна вода“ и „пречистване на отпадъчни води“ за ВС „ София“ не 

съответстват на останалите параметри на бизнес план. 

 

Горепосоченото указание е коментирано в предоставена информация от „Софийска 

вода“ АД с вх.№ В-17-44-13/16.05.2014 г., като  към информацията са предоставени и 

актуализирани Справки № 9 – Разход на електрическа енергия за всички видове напрежение 

за ВС „София“, ВС „Божурище“ и ВС „Непитейна“. 

 Дружеството посочва, че актуализираните справки са изготвени на база на реалните 

отчетни данни за разхода на електроенергия за 2013 г., предоставени в годишния отчет, като 

прогнозите за 2014 и 2015 г. са получени като потреблението за 2013 г. е коригирано с 

очакваните разлики вследствие на: 

 програмата за енергийна ефективност;  

 ефектите от въвеждане на нови обекти; 

 ефектите от различни технологични решения; 

 промени в оперативната работа на станциите и съоръженията. 

 

Същите актуализирани Справки № 9 – Разход на електрическа енергия са представени в 

ПБП. 

Разликата между прогнозните данни за разхода на електроенергия, представени в 

предходните и актуализираните справки за ВС „София“ са представени в следната таблица: 

 

Система и услуга Напрежение 

кВтч 

по БП по ПБП Корекция 

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 

ВС "София", Доставяне на 
питейна вода, кВтч 

Средно 1 607 183 1 676 350 1 547 326 1 485 645 -59 857 -190 705 

Ниско 3 406 968 3 334 968 3 409 828 3 337 828 2 859 2 859 

ОБЩО 5 014 151 5 011 318 4 957 154 4 823 473 -56 998 -187 845 

ВС "София", Отвеждане на 

отпадъчни води, кВтч 

Високо 20 454 20 454 20 454 20 454 0 0 

Средно 317 619 317 619 317 619 317 619 0 0 

Ниско 62 181 62 181 62 213 62 213 32 32 

ОБЩО 400 254 400 254 400 286 400 286 32 32 

ВС "София", Пречистване на 

отпадъчни води, кВтч 

Високо 23 759 459 23 759 459 23 706 345 23 706 892 -53 114 -52 567 

Средно 0 315 360 0 315 360 0 0 

Ниско 8 148 8 148 8 275 8 275 127 127 

ОБЩО 23 767 607 24 082 967 23 714 620 24 030 527 -52 987 -52 440 

ОБЩО за всички услуги и 

напрежения, кВтч  
29 182 013 29 494 540 29 072 060 29 254 286 -109 953 -240 254 

 
От таблицата е видно следното: 

 За услугата „Доставяне на питейна вода“ - намаление на прогнозирания разход на 

електроенергия с 56 998 кВтч (за 2014 г.)  и с 187 845 кВтч (за 2015 г.);  

 За услугата „Отвеждане на отпадъчни води“ - увеличение на прогнозирания разход на 

електроенергия с по 32 кВтч (за 2014 г. и 2015 г.);  

 За услугата „Пречистване на отпадъчни води“ - намаление на прогнозирания разход на 

електроенергия с 52 987 кВтч (за 2014 г.)  и с 52 440 кВтч (за 2014 г.)  

 

От представените актуализирани Справки № 9 в ПБП за ВС „София“ са изведени 

следните данни: отчетен разход на електрическа енергия за 2013 г.; прогнозен разход на 

електрическа енергия за 2014 г. и 2015 г.; прогнозни разлики в разхода на електрическа енергия 
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за 2014 г. и 2015 г., спрямо предходните 2013 г. и 2014 г. Данните по напрежения и услуги са 

представени в следната таблица: 

 

Услуга Напрежение 

Разход на електроенергия в ПБП, кВтч  
Разлики в разхода на 

електроенергия в ПБП, 

кВтч  

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2014 г. 

спрямо 

2013 г 

2015 г. 

спрямо 

2014 г 

Доставяне на питейна вода, кВтч 

Средно 1 607 183 1 547 326 1 485 645 -59 857 -61 681 

Ниско 3 540 345 3 409 828 3 337 828 -130517 -72000 

Общо 5 147 528 4 957 154 4 823 473 -190 374 -133 681 

Отвеждане на отпадъчни води, 

кВтч 

Високо 20 454 20 454 20 454 0 0 

Средно 187 071 317 619 317 619 130548 0 

Ниско 62 213 62 213 62 213 0 0 

Общо 269 738 400 286 400 286 130 548 0 

Пречистване на отпадъчни води, 

кВтч 

Високо 21 438 606 23 706 345 23 706 892 2 267 739 546 

Средно 0 0 315 360 0 315360 

Ниско 8 275 8 275 8 275 0 0 

Общо 21 446 881 23 714 620 24 030 527 2 267 739 315 906 

ОБЩО за всички услуги и 

напрежения, кВтч  
26 864 147 29 072 060 29 254 286 2 207 913 182 225 

 

Същевременно в предоставена информация от „Софийска вода“ АД с вх.№ В-17-44-

13/16.05.2014 г. (стр. 17/18) в табличен вид детайлно са отразени прогнозираните промени в 

разхода на електрическа енергия по месеци и години, като са посочени и обуславящите ги 

фактори. Предоставената информация е обобщена в следната таблица: 

 

Услуга Напрежение 

Прогнозирано 

намаление на 

разхода на ЕЕ от 
проектите за 

енергийна 

ефективност  

Прогнозирано 
увеличение на 

разхода на ЕЕ от 

включване на нови 
елементи на ВС  

Прогнозирано 

намаление на 

разхода на ЕЕ от 
намалението на 

подаваните водни 

количества  

Прогнозирана 

сумарна корекция 

в разхода на 

електроенергия 

2014 г. 

спрямо 
2013 г 

2015 г. 

спрямо 
2014 г 

2014 г. 

спрямо 
2013 г 

2015 г. 

спрямо 
2014 г 

2014 г. 

спрямо 
2013 г 

2015 г. 

спрямо 
2014 г 

2014 г. 

спрямо 

2013 г 

2015 г. 

спрямо 

2014 г 

Доставяне на питейна 

вода, кВтч 

Средно 
   

69 167 
 

-63 209 
  

Ниско -140 000 -72 000 9 483 
 

-59 857 
   

Общо -140 000 -72 000 9 483 69 167 -59 857 -63 209 -190 374 -66 042 

Отвеждане на отпадъчни 
води, кВтч 

Високо 
        

Средно 
  

130 548 
     

Ниско 
        

Общо 0 0 130 548 0 0 0 130 548 0 

Пречистване на отпадъчни 

води, кВтч 

Високо -130 000 -505 000 
      

Средно 
   

315 360 
    

Ниско 
        

Общо -130 000 -505 000 0 315 360 0 0 -130 000 -189 640 

ОБЩО за всички услуги 

и напрежения, кВтч  
-270 000 -577 000 140 031 384 527 -59 857 -63 209 -189 826 -255 682 

 
От данните, представени в таблиците се констатира следното: 

 

За услугата „Доставяне на питейна вода“: 

За 2014 г. има съответствие между: (1) прогнозните корекции, обусловени от проектите 

за енергийна ефективност, включването на нови обекти и намалението на подаваната към 

ПСОВ вода, и (2) прогнозния разход на електрическа енергия, заложен  в ПБП.  
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За 2015 г. липсва съответствие. 

 

За услугата „Отвеждане на отпадъчни води“ има съответствие. 

 

За услугата „Пречистване на отпадъчни води“:  

За 2014 г. има голямо несъответствие, което може да бъде обяснено с прогнозираното 

увеличение на количеството на отпадъчните води, пречиствани в ПСОВ спрямо 2013 г., като 

същото е рефлектирало в увеличение на разхода на електрическа енергия за услугата до нивото 

от 2012 г., когато водните количества са били от същия порядък.  

За 2015 г. – несъответствие, като вместо да прогнозира намаление на разхода на 

електрическа енергия, дружеството е прогнозирало увеличение на същия. Това на практика 

означава, че очакваният ефект - намаление от 505 000 кВтч от проектите за енергийна 

ефективност („Доставка и монтаж на нова въздуходувка в ПСОВ Кубратово“ и „Ремонт на 

РМЦ - Енергийно ефективни сгради“), не е взет предвид при изготвяне на прогнозата.    

 

В допълнение, следва да се отбележи, че към ПБП е представено Приложение „Мерки 

за подобряване на енергийната ефективност“, в което е посочено, че за периода 2014-2015 г. 

са планирани следните мерки за енергийна ефективност: 

1. В ПСПВ: подмяна на съществуваща дограма; топлинно изолиране на покрив, подмяна 

на помпи за собствени нужди-очакван ефект 8 760 кВтч/годишно. 

2. В ПСОВ „Кубратово“: подмяна на 1 въздуходувка с турбокомпресор; автоматично 

оптимално управление на подаването на въздух към биобасейните; инсталиране на 

таванни вентилатори за подобряване на микроклимата в част от сградите. За посочените 

мерки не е посочен очакван ефект. 

Констатира се различие между горепосочените мерки и мерките, детайлно посочени в 

табличен вид в предоставена информация от „Софийска вода“ АД с вх.№ В-17-44-

13/16.05.2014 г. 

 

От изложеното се налагат следните изводи: 

 В ПБП В и К операторът като цяло е намалил  прогнозните данни за разхода на 

електрическа енергия за 2014 и 2015 г., но е налице несъответствие между (1) 

прогнозните корекции, обусловени от проектите за енергийна ефективност, 

включването на нови обекти и намалението на подаваната към ПСОВ вода,  и (2) 

прогнозния разход на електрическа енергия, заложен  в ПБП за ВС „София“ за услугата 

„Доставяне на питейна вода“ за 2015 г. и за услугата „Пречистване на отпадъчни води“ 

за 2015 г.; 

 Поради констатираното различие в начина, по които са представени мерките за 

енергийна ефективност в Представена информация от „Софийска вода“ АД във връзка 

с решение № БП-2от 08.04.2012 г. на ДКЕВР (Информацията) и в Приложение „Мерки 

за подобряване на енергийната ефективност“ (Приложението) към ПБП, не може да се 

установи отразени ли са в прогнозите за разхода на електроенергия очакваните ефекти 

от всички мерки за подобряване на енергийната ефективност, посочени както в 

Информацията така и в Приложението. 

 

В тази връзка се констатира частично неизпълнение по т. 22. 

 

Указание по т. 23 от решение № БП-2/08.04.2014 г. 

23. „Софийска вода“ АД  следва да представи информация относно начина на 

доставяне на електроенергия средно напрежение, обосновка на отчетени за 2013 г. и 

планирани за 2014-2015 г. цени,  използван доставчик и др. 

  

Както в предоставена информация от „Софийска вода“ АД с вх.№ В-17-44-

13/16.05.2014 г., така и в ПБП В и К операторът не е представил изисканата в посоченото 

указание информация относно начина на доставяне на електроенергия средно напрежение, 

обосновка на отчетени за 2013 г. и планирани за 2014-2015 г. цени,  използван доставчик и др. 
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В тази връзка се констатира пълно неизпълнение по т. 23. 

 

Указание по т. 30 от решение № БП-2/08.04.2014 г. 

30. При планирането на инвестиционната програма за периода 2014-2015 г. следва да 

се добави и изпълни обема от инвестициите, които не са изпълнени и/или признати от ДКЕВР 

за периода 2009-2013 г. съгласно одобрения бизнес план, в допълнение към инвестициите 

определени съгласно т. 43.2 от Указанията. 

 

В бизнес плана от 04.03.2014 г. е отчетена и прогнозирана инвестиционна програма, 

както следва: 

ВС БП от 04.03.2014 
Отчет Разчет ОБЩО 

2009-2013 

ОБЩО 

2014-2015 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ВС София Доставяне вода  на потребителите 30 674 32 575 28 965 27 774 29 742 19 758 29 788 149 729 49 546 

ВС София Отвеждане на отпадъчни води 13 281 13 196 14 745 9 651 16 637 8 655 5 882 67 510 14 537 

ВС София Пречистване на отпадъчни води 8 078 5 867 1 890 2 258 2 506 3 696 4 430 20 600 8 125 

Общо ВС "София" 52 033 51 638 45 600 39 683 48 886 32 108 40 100 237 839 72 208 

ВС Бели 

Искър 
Доставяне вода  на потребителите 74 22 0 79 583 224 4 000 757 4 224 

ВС 

Непитейна 
Доставяне вода  на потребителите 0 0 0 0 13 100 0 13 100 

Общо "Софийска вода"АД 52 107 51 659 45 600 39 762 49 481 32 432 44 100 238 609 76 532 

 
Забележка: 

 За периода 2009-2012 г. дружеството подава информация, че инвестициите във ВС 

„Вода с непитейни качества“ не са отчитани отделно, а към ВС „София“.  Това е 

коригирано за периода 2013-2015 г. 

 За периода 2014-2015 г. са планирани общо 76 532 хил. лв., или средногодишно 38 226 

хил. лв. (средногодишния размер от собствени средства 2009-2013 г. е 38 221 хил. лв., 

или изискването за запазване на средния размер е спазено). 

 

В ПБП от 05.06.2014 г. е отчетена и прогнозирана инвестиционна програма както 

следва: 

 

ВС ПБП от 05.06.2014 
Отчет Разчет ОБЩО 

2009-2013 

ОБЩО 

2014-

2015 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ВС София Доставяне вода  на потребителите 30 674 32 575 28 965 27 774 29 742 19 758 35 147 149 729 54 905 

ВС София Отвеждане на отпадъчни води 13 281 13 196 14 745 9 651 16 637 8 655 7 361 67 510 16 016 

ВС София Пречистване на отпадъчни води 8 078 5 867 1 890 2 258 2 506 3 696 4 430 20 600 8 125 

Общо ВС "София" 52 033 51 638 45 600 39 683 48 886 32 108 46 938 237 839 79 046 

ВС "София" Разлика ПБП спр. БП 0 0 0 0 0 0 6 838 0 6 838 

ВС Бели 

Искър 
Доставяне вода  на потребителите 74 22 0 79 583 224 0 757 224 

ВС 
Непитейна 

Доставяне вода  на потребителите 0 0 0 0 13 100 0 13 100 

Общо "Софийска вода"АД 52 107 51 659 45 600 39 762 49 481 32 432 46 938 238 609 79 370 

"Софийска вода" АД Разлика ПБП спр. БП 0 0 0 0 0 0 2 838 0 2 838 

 
От данните е видно следното: 

 Общия размер на инвестиционната програма за 2014 - 2015 г. е увеличен с 2 838 хил.лв. 

от 76 532 хил. лв. до 79 370 хил. лв. Допълнителните инвестиции са предвидени за 

2015 г. за ВС „София“ 

 Предвидените инвестиции от 4 000 хил.лв. за ВС „Бели Искър“ за 2015 г. са 

пренасочени във ВС „София“. 
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Непризнатите от ДКЕВР инвестиции в размер на 6 172 хил. лв. (6 172 023 лв.), 

установени с констативен протокол № 3-14 от 21.11.2011 г. на ДКЕВР, стр. 36, т. 4., включват: 

 2 928 хил. лв. в „обекти без започната процедура за издаване на разрешително за 

ползване”, които ДКЕВР счита за неизпълнени инвестиции; 

 2 191 хил. лв. в проект WS15; 

 865 хил. лв. в проект CM05; 

 188 хил. лв. за когенератори в ПСОВ Кубратово. 

 

Съгласно представена информация в ПБП от 06.05.2014 г., Приложение 3.1 „Пояснения 

относно корекции в размера на инвестиционната програма 2014-2015“, становището на 

„Софийска вода“ АД е следното: 

 Непризнатите инвестиции в размер на 2 928 хил.лв. в обекти без започната процедура 

за издаване на разрешително за ползване, са реално инвестирани в мрежата; 

 По отношение на проекти WS15 и СМ05, дружеството приема изпълнените обекти с 

дължина над 10 м. като инвестиции, т.е. приспада разходите за обекти с дължина 

между 2-10м.; 

 Непризнатите инвестиции в размер на 188 хил.лв. за когенератори се съдържат в 

неизпълнените 1 391 хил.лв. за периода 2009-2013 г. 

 

Така „Софийска вода“ АД счита, че инвестициите, които не са изпълнени и/или 

признати от ДКЕВР за периода 2009-2013 г. съгласно одобрения бизнес план, са в размер от 2 

838 хил.лв., като същите са определени по следния начин: 

 1 391 хил.лв. неизпълнени инвестиции за периода 2009-2013 г. (одобрени 240 000 хил.лв. 

– отчетени 238 609 хил.лв.); 

 1 359 хил.лв. – част от проект WS15 за 2010 г., подмяна на УВ между 2-10м.; 

 88 хил.лв. – част от проект СМ05 за 2010 г., подмяна на УК между 2-10м. 

 

Проекти WS15 и CM05  

Към бизнес план от 04.03.2014 г., във връзка с изисканата допълнителна информация от 

Комисията с писмо с изх.  № В-17-44-13/12.03.2014 г. по т.10.1 представената като приложение 

таблица за инвестиционна програма за 2014- 2015 г. по групи обекти да бъде допълнена за 

целия регулаторен период 2009-2015 г.,  „Софийска вода“ АД е предоставило тази информация 

с писмо с вх. № В-17-44-13/24.03.2014 г., като е уточнено, че това приложение е в утвърден 

формат за планиране и отчитане на инвестициите пред Концедента.  

Съгласно подадените данни, разходите по проекти СМ05 и WS15 са както следва: 

Дейнос

ти 
ВС   

КАПИТАЛОВИ ПРОЕКТИ                                       

(Данни ДП/24.03.2014) 
Действителни капиталови разходи 2009-2013 г. 

Планирани 
капиталови разходи 

2014-2015 г.   
ОБЩО 

2009-2015 
Код 

проек

т 

ИМЕ ПРОЕКТ   
2009 г. 

(лв.) 

2010 г. 

(лв.) 

2011 г. 

(лв.) 

2012 г. 

(лв.) 

2013 г. 

(лв.) 

2014 

(лв.) 

2015 г. 

(лв.) 

Регулир

ани 

ВС 

София 
WS15 

Реконструкция участъци от 

водопроводна мрежа между СК 
>12 м 

2 393 933 2 191 417 2 670 269 2 048 748 2 466 713 

704 029 848 205 13 323 314 

Нерегул

ирани 

ВС 

София 
WS15 

Реконструкция участъци от 

водопроводна мрежа между СК 
<12 м 

1 415 094 
1 454 

434 
2 869 528 

Регулир
ани 

ВС 
София 

CM05 

Реконструкция участъци на 

канализационна мрежа между 
РШ > 12 м 

503 033 864 936 1 120 443 1 146 374 1 213 689 

865 094 
1 305 
094 

7 018 664 

Нерегул
ирани 

ВС 
София 

CM05 

Реконструкция участъци на 

канализационна мрежа между 

РШ <12 м 

150 000 150 000 300 000 

 
Видно от посочените данни, не може да се определи какъв е размерът на изпълнените 

разходи по проекти СМ05 и WS15 за обекти с дължина до и над 12 метра за изтеклия период 

2009 - 2013 г. Подобна информация не е била отчитана до момента от страна на Дружеството. 
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За периода на БП 2009-2013 г. се поставя разделителна граница до и над 10 метра, а за 

периода 2014-2015 г. – границата се променя на 12 метра без обосновка. 

 

В ПБП от 05.06.2014 г., Приложение „Инвестиционна програма 2009-2015“ е подадена 

коригирана информация, както следва: 

 

Дейнос

ти 
ВС 

КАПИТАЛОВИ ПРОЕКТИ                                       

(Данни ПБП/05.06.2014) 
Действителни капиталови разходи 2009-2013 г. 

Планирани 
капиталови разходи 

2014-2015 г. 
  

ОБЩО Код 

проек
т 

Име проект 
2009 г. 

(лв.) 

2010 г. 

(лв.) 

2011 г. 

(лв.) 

2012 г. 

(лв.) 

2013 г. 

(лв.) 

2014 г. 

(лв.) 

2015 г. 

 (лв.) 

Регулир
ани 

ВС 
София 

WS15 

Реконструкция участъци от 

водопроводна мрежа между СК 

>10 м 
2 393 933 2 191 417 2 670 269 2 048 748 2 466 713 

704 029 848 205 13 323 314 

Нерегул
ирани 

ВС 
София 

WS15 

Реконструкция участъци от 

водопроводна мрежа между СК 

<10 м 

1 415 094 1 454 434 2 869 528 

Регулир

ани 

ВС 

София 
CM05 

Реконструкция участъци на 
канализационна мрежа между 

РШ > 10 м 
503 033 864 936 1 120 443 1 146 374 1 213 689 

865 094 1 393 590 7 107 160 

Нерегул

ирани 

ВС 

София 
CM05 

Реконструкция участъци на 
канализационна мрежа между 

РШ <10 м 

150 000 150 000 300 000 

 
Прави впечатление, че в допълнителната информация от 24.03.2014 г. към БП от 

04.03.2014 г. се прилага граница от 12 м., а в ПБП от 05.06.2014 г. границата е променена на 10 

м., без да са дадени обяснения за това.  

Въпреки това, прогнозните суми за периода 2014-2015 г. са напълно идентични, с 

изключение на тези за проект СМ05 за обекти с дължина над 10 м. за 2015 г., който в 

ПБП/05.06.2014 г. е завишен спрямо данните от 24.03.2014 г. Това поставя под съмнение 

начина на прогнозиране и отчитане на тези разходи. 

 

Според така представените данните, общо за периода 2009-2013 г. са вложени 

следните средства по проекти WS15 и СМ05 (в рамките на които са подменени участъци 

от В и К мрежата с дължина между 2 – 60 метра) : 

 

Код проект Име проект 

Действителни 
капиталови 

разходи       

2009-2013 г. 

WS15 Реконструкция участъци от водопроводна мрежа между СК 11 771 080 

CM05 Реконструкция участъци на канализационна мрежа между РШ 4 848 476 

ОБЩО 16 619 556 

 

 
Данните в ПБП/06.05.2014 г., Справки №10.1 и 10.2 за тези проекти за периода 2013-

2015 г. са подадени както следва: 

 

 

 

№  

Наименование График за изграждане по години 

Местонахождение и технически параметри на обекта 

Отчет Разчет 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
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2.3.12 
WS15 Капиталови ремонти по водопроводната мрежа - подмяна 

на участъци между кръстовища/СК; дължина над 10 м 
        2 467 704 848 

2.3.1 
CM04 и СМ05 Авариен ремонт на участъци от УК между РШ 

(дължина над 10 м) и подмяна на СКО 
        1 761 865 1 394 

 
Не са посочени причините, наложили данните за проект СМ05 и проект СМ04 в 

Справка № 10.2, да се докладват общо, , което енекоректно и като резултат прави 

невъзможно извършването на обективен анализ. 

 

Не се изяснява на какво основание „Софийска вода“ АД счита, че Комисията 

следва да приеме така предложената граница от 10 м., над която да се счита, че 

изпълнените обекти следва да се включват в инвестиционната програма, и да се 

признават като инвестиции. 

Не се подава информация какво е разделението на разходите по проекти WS15 и 

СМ05 между обекти с дължина 2-10 м., и обекти с дължина над 10 м. за периода 2009-2013 

г. Такова разделение е подадено само за 2010 г., както и за удължения регулаторен период 

2014-2015 г. 

 

В ПБП, Приложение № 21 „Разходи по експлоатация, поддръжка и управление на 

мрежата“ на стр. 43 е посочена следната информация: „Следва да се има предвид, че за 

удължения регулаторен период при спазване на Указанията за изготвяне на Бизнес план 2014-

2015 г. към ремонтната програма са представени и планираните дейности по реконструкции 

на къси водопроводни и канализационни участъци с дължина от 2 до 10 м. като същите са 

изключени от инвестиционната програма“. 

 

В ПБП, Приложение № 3 „Инвестиционна програма-основни проекти“ на стр.13-14 е 

приложена обосновка за необходимостта от приемане на граница от 10 метра по проект WS15, 

над която се счита, че е налице „съществено и дълготрайно подобрение на актива“, поради 

следните причини: 

 Най-голяма аварийност при водопроводите се наблюдава при етернитовите тръби 

поради аварии при симплексите (връзките) между отделните сегменти, всеки от 

които е с дължина 4 м. Ето защо за да се постигне съществено подобряване на 

състоянието на съществуващия водопровод трябва да се подменят 2 сегмента, при 

което се отстранява и по 1 метър от всеки две съседни тръби за да се елиминират 

съседните участъци с намалена дебелина на стената, или подмяна на участък с 

дължина 10 метра. 

 При чугунените и стоманени водопроводи се наблюдават по-различен тип аварии 

(дупки, пукнатини, течове от уплътнения), и за да се получи дълготрайно подобрение 

се налага подмяна на участъци с по-малка дължина. 

 С цел да има еднаквост, Дружеството приема, че съществено и дълготрайно 

подобрение на актива е налице при подмяната на 10 метра и при трите вида 

материал на водопроводите. 

 Стойността на подмяна на участък от уличен водопровод с дължина 10 м. е не по-

малко от 1 950 лв. (ПЕВП ф90, без настилка). 

 

В същото Приложение № 3 на стр. 17 е посочена и следната обосновка на границата от 

10 метра за проект СМ05 (улични канали): 

 Съществуващата стара канализационна мрежа на територията на концесионната 

област е основно изградена от бетонови и каменинови тръби с дължина на 

сегментите 1 метър. При най-често срещаните случай на аварии, се получава счупване 

на 3 до 4 сегмента. 

 Съществено и дълготрайно подобрение на актива е налице при подмяната на най-

малко 6 сегмента от канала, но имайки в предвид заложената дължина от 10 метра 

като гранична между оперативни и инвестиционни разходи при ремонта на улични 
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водопроводи и желанието ни за уеднаквяване при водопровод и канал считаме, че и по 

отношение на каналите може да бъде въведена границата от 10 метра, т.е. при 

направата на разход за подмяна на канал с дължина над 10 метра, същият да бъде 

отчитан като инвестиция, а при подмяна на участъци под 10 метра разходът да бъде 

отчитан като оперативен. Стойността на подмяна на 10 м уличен канал е около 10 

000 лв. 

 

Извеждат се следните изводи: 

От така представената обосновка в Приложение № 3 се извежда извода, че приемането 

на границата от 10 метра по проекти WS15 и СМ05, над която да се счита за съществено и 

дълготрайно подобрение на актива, се основава изцяло на нуждите от подмяна на участъци от 

етернитови водопроводи. За стоманени и чугунени водопроводи, както и за улични канали от 

бетон и каменин се споменава дори по-малка дължина, която обаче е удължена до 10 метра, за 

да има пълна съпоставимост между водопроводи и канали.   

 

Съгласно Указания за формата и съдържанието на информацията необходима за 

изготвяне на петгодишен бизнес план за развитие на дейността на В и К операторите, 

приети с решение по т. 11 от Протокол № 70/14.04.2008 г., по които са изготвяни бизнес 

плановете за периода 2009-2013 г., т. 46.3 „В урбанизираните територии за инвестиция се 

приема подмяната на участък от В и К мрежи от осово до осово кръстовище (респ. между 

два спирателни крана за водоснабдителната мрежа или между две ревизионни шахти за 

канализационната мрежа)“. 

Съгласно Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за 

удължаване на настоящия регулаторен период на одобрените бизнес планове за развитието 

на дейността на В и К операторите до 31.12.2015 г., приети с решение по т. 4 от Протокол № 

199/12.12.2013 г., т. 45.2  „В урбанизираните територии за инвестиция се приема подмяната 

на част от В и К мрежата представляващ самостоятелен обособен участък от осово до 

осово кръстовище (респ. между два спирателни крана за водоснабдителната мрежа или 

между две ревизионни шахти за канализационната мрежа). За инвестиция се приемат само 

обекти отговарящи на изискванията на чл. 50 и/или чл. 51 от ЗКПО, а именно обекти, чиято 

стойност е равна или превишава по-ниската стойност от: стойностния праг на 

същественост за дълготрайния материален и/или нематериален актив, определен в 

счетоводната политика на данъчно задълженото лице; седемстотин лв.“.  

  

Видно от представената информация от „Софийска вода“ АД, проекти WS15 и СМ05 

включват подмяна на части от В и К мрежата, и са самостоятелни обекти, с дължина между 2 – 

60 метра. Това налага обоснования извод, че тези обекти не отговарят нито на указанията 

от 2008 г. по т. 46.3 за периода 2009-2013 г., нито на указанията от 2013 г. по т. 45.2 за 

периода 2014-2015 г., тъй като. тези обекти не са от осово до осово кръстовище, поради 

което не могат да бъдат приети за инвестиция. 

Същевременно „Софийска вода“ АД не е представило необходимия анализ, с който 

да обоснове разделителна граница от 10 метра, над която да се счита за капиталов разход. 

Не е представена и информация за това каква част от разходите по проектите през 

периода 2009-2013 г. са изразходвани за обекти с дължина до 10 м., и каква над границата 

от 10 метра (направено е само за 2010 г.). 

 

Отчетените разходи за периода 2009-2013 г. по проекти WS15 в размер на 11 

771 080 лв., и по проект СМ05 в размер на 4 848 476 лв., или общ размер от 16 619 556 лв. 

Не е представена информация каква част от тези средства са изразходвани за обекти с 

дължина до 10 метра, и каква за обекти с дължина по-голяма или равна на 10 метра. 

 

„Софийска вода“ АД следва да представи информация както следва: 

 Технико-икономически анализ, който да обоснове приетата граница от 10 метра, 

над която да се счита, че е реализирано съществено и дълготрайно подобрение на 

актива (уличен водопровод и/или канал). Така представената информация в 
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рамките на няколко абзаца далеч не е достатъчна и/или приемлива за Комисията 

за да приеме разходите за подмяна на В и К обекти с дължина по-голяма или равна 

на 10 метра като инвестиции. 

 Информация за разходите по години по проекти WS15 и СМ05 за периода 2009-

2013 г. до 10 метра, и над 10 метра включително. За обектите с дължина по-голяма 

или равна на 10 метра следва да бъде предоставен списък с конкретните обекти, с 

посочени технически параметри (номер възлагане, адрес, дължина материал, 

диаметър, стойност, дата на изпълнение). 

 

Отчетените разходи по проекти WS15 и СМ05 за периода 2009-2013 г.  с дължина до 

10 метра не се признават за инвестиции, и „Софийска вода“ АД следва да допълни 

инвестиционната си програма за периода 2014-2015 г. с допълнителни инвестиции в 

размер на тези разходи над средния размер от 38 221 хил. лв., който следва да бъде запазен 

през удължения регулаторен период. 

 

В случай, че „Софийска вода“ АД не предостави така изисканата информация в 

поставения срок и с необходимото съдържание, обем икоректност на данните, чрез които 

да обоснове и докаже своите твърдения, за Комисията ще е налице основание да откаже 

приемането на пълните отчетени разходи по проекти WS15 в размер на 11 771 080 лв., и 

СМ05 в размер на 4 848 476 лв., или общ размер от 16 619 556 лв., няма да признае тези 

средства за инвестиции, и ще ги изключи от РБА.  

 

Обекти без започната процедура за издаване на разрешително за ползване 

 

Съгласно Протоколно решение № 20/03.02.2014 г. на Комисията, с което е приет 

доклада на работната група, извършила проверката на дейността на В и К оператора за периода 

2011 – 2012 г., във връзка с писмо на ДКЕВР, с изх. № В-17-44-19/25.06.2013 г., „Софийска 

вода“ АД е представило подробен списък на обекти, които са отчетени в инвестиционната 

програма (ИП) за 2011 г. и 2012 г., но са изпълнени по реда на чл. 151, ал. 1, т. 5 на ЗУТ като 

текущ ремонт и не изискват разрешение за строеж, респ. разрешение за ползване. Общата 

стойност на обектите, изпълнени и отчетени в ИП за 2011 г. е 4 222 519 лв., а за 2012 г. - 4 060 

000 лв. 

От „Софийска вода“ АД е изискано в срок до 30.04.2013 г. да представи екзекутивни 

чертежи на изпълнените обекти за 2011 г. и 2012 г., одобрени и подписани от Столична 

община, с оглед признаването им като инвестиционни разходи. За обектите, за които не бъде 

предоставен заверен екзекутив, същите няма да бъдат признати в общия обем на изпълнените 

инвестиции. 

С писмо, вх. № В-17-44-7/17.03.2014 г., „Софийска вода“ АД е представило становище, 

че за обекти изпълнени по реда на чл. 151 ал. 1 т. 5 от ЗУТ не се изисква изготвяне на 

екзекутивни чертежи. Проведени са разговори и е отправено официално запитване до Столична 

община относно действията, които могат да бъдат предприети, с цел изпълнение на 

поставеното искане от ДКЕВР. Столична община е представила становище, че е възможно 

даването на указания към районните общински администрации да изготвят писма, с които да 

удостоверят реалното изпълнение на обектите във всеки район по приложен списък, в 

съответствие с приложени екзекутивни чертежи. 

В отговор на запитването, в писмо, с изх. № В-17-44-7/09.04.2014 г., Комисията приема 

така предложения подход от страна на „Софийска вода“ АД и Столична община, предвид 

значителния обем на техническата документация, която следва да бъде съгласувана от 

районните общински администрации и краткия срок за представянето ѝ . 

„Софийска вода“ АД предоставя данни за обектите изпълнени през периода 2011-2013 

г. по реда на чл. 151, ал. 1, т. 5 на ЗУТ като текущ ремонт, и потвърждения за тяхното 

изпълнение от страна на Столична община. 

 

С оглед признаването на изпълнените обекти през периода 2009-2010 г. по реда на 

чл. 151, ал. 1, т. 5 на ЗУТ като текущ ремонт като инвестиция, „Софийска вода“ АД 
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следва да предостави списък с изпълнените конкретни обекти по този ред в срока за 

внасяне на ревизиран бизнес план, и следва да предостави потвърждения от Столична 

община за изпълнението на тези обекти в срок от 4 месеца от срока за внасяне на 

ревизиран бизнес план. 

 

Във връзка с направените констатации към момента се констатира частично 

неизпълнение на т. 30 

 

Указание по т. 32 от решение № БП-2/08.04.2014 г. 

32. Докладваният разход от 1 424 681 лв. за 2013 г., отчетен като външна услуга за 

видеозаснемане на улични канали, не може да се счита за признат и следва да отпадне от 

инвестиционната програма по проект S02 Проучване с видеокамера, тъй като за този проект 

по принцип няма одобрен разход за външни услуги, а така извършеният разход не е 

предварително консултиран с Комисията. 

 

Това указание на ДКЕВР е потвърдено от Годишен доклад за изпълнение на 

Концесионния договор за 2013 г. на стр. 65, извършен от Столична община, внесен в 

Комисията с вх. № В-07-00-47/29.05.2014 г. 

 

В бизнес план с вх. № В-17-44-13/04.03.2014 г. е отчетен разход от 1 857 508 лв. по 

проект S01 „Моделиране на канализационната мрежа“.  

С писмо, изх. № В-17-44-13/12.12.2014 г., е изискана допълнителна информация по т. 

10.2 за този разход. С писмо, вх. № В-17-44-13/24.03.2014 г., „Софийска вода“ АД подава 

информация, както следва: "през 2013 г. като външна услуга беше възложено и изпълнено 

проучване с видеокамери на 130 километра (129 516.45 м) канализационни колектори и улични 

канали. За извършеното заснемане изпълнителите са изготвили доклади, а данните са 

предоставени на дружеството на електронен носител. Разходът за заснемането възлиза на 1 

424 680.95 лв.".  

"Предвид факта, че в одобрения Бизнес план за 2009-2013 г. инвестиции за проучване 

на канализацията с видеокамера са планирани отделно от тези за моделиране на 

канализационната мрежа, отнасянето на капиталовите разходи за видеопроучване през 2013 

г. и за закупуване на видеокамера за проучване на канализацията през 2014 г. към проект 

„Моделиране на канализационната мрежа”, приемаме като допусната от наша страна 

техническа грешка. В приложената по т. 10.1. таблица, тя е коригирана и ще бъде взета 

предвид, и отстранена и в годишния доклад за инвестициите за 2013 г.".   

В приложената таблица по т. 10.1 към допълнителна информация от 24.03.2014 г. са 

докладвани следните стойности за 2013 г.: 

 Проект S01 „Моделиране на канализационната мрежа“: 432 827 лв.; 

 Проект S02 „Проучване с видеокамера“: 1 424 681 лв. 

 

В отчетни данни за 2013 г., внесени, с вх. № В-17-44-18/25.04.2014 г., са отчетени 1 

424,7 хил. лв. по проект S02 „Проучване с видеокамера“.  

 

Въпреки това, във внесения ПБП, с вх. № В-17-44-13/05.06.2014 г. в Справка 10.2 по 

проект S01 „Моделиране на канализационната мрежа“ за 2013 г. отново се докладват 1 

858 хил. лв. (1 857 508 лв.), т.е. посочения разход за видеозаснемане на канали не само, че 

не е отстранен от инвестиционната програма, но и отново се докладва в проект S01.  

С това се констатира пълно неизпълнение на т. 32 от една страна, и пълно 

противоречие с данните, които В и К операторът е представил като допълнителна 

информация от 24.03.2014 г., и отчетните данни от 25.04.2014 г. 

 

В отчетните данни за 2013 г., внесени с вх. № В-17-44-18/25.04.2014 г., в приложение 

11.2 „Инвестиционна програма – отвеждане“, за така отчетения разход от 1 424,7 хил. лв. по 

проект S02 не е попълнена информация в графа „Начин на възлагане (обществена поръчка, 

директно договаряне)“. 
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В приложение 10 „Външни изпълнители“ на отчетните данни не е посочен договор с 

външни подизпълнители, с предмет на дейност видеозаснемане на улични канали. 

„Софийска вода“ АД следва да отстрани отчетения разход за видеозаснемане на 

улични канали за 2013 г., в размер на 1 424 681 лв., и следва да допълни инвестиционната 

си програма за периода 2014-2015 г. с допълнителни инвестиции в размер на 1 424 681 лв. 

над средния размер от 38 221 хил. лв., който следва да бъде запазен през удължения 

регулаторен период. 

Така допълнените инвестиции за периода 2014-2015 г. над средния размер от 38 221 

хил. лв., който следва да бъде запазен през удължения регулаторен период. 

Във връзка с продължаващото неизпълнение на указанието на комисията по т. 32, 

констатираното пълно противоречие в начина на отчитане на така направения разход, и 

неяснотата около начина на възлагане и изпълнение на тази дейност от външен 

изпълнител, следва да се изпрати сигнал към Агенция за държавна финансова инспекция 

(АДФИ) и Столична община, с искане за извършване на пълна проверка около така 

възложената към външни подизпълнители дейност и изразходвани средства в размер на 1 

424 681 лв. 

 

Указания по т. 35 и т. 48 от решение № БП-2/08.04.2014 г. 

35. „Софийска вода“ АД следва да преработи предвидения инвестиционен бюджет на  

проект CS05A Софтуер за фактуриране – подмяна, като от него се извадят предвидените 

оперативни разходи за периоди извън 2014-2015 г. Необходимо е да се изключат дублираните 

разходи за поддръжка на системата, предвидени както в капиталовия бюджет, така и като 

допълнителни ИТ оперативни разходи. 

48. При Инвестиционен проект CS05A – Софтуер за фактуриране – подмяна се правят 

опити за паралелно отчитане на разходи за лицензии на новия софтуер, като инвестиционни 

(включени са в общия инвестиционен бюджет на проекта) и като оперативни. Същевременно 

се твърди, че съществуващият софтуер ще бъде изключен след въвеждането на новата 

система, а се залагат допълнителни (по-високи) разходи за неговата поддръжка и за 2014 г., и 

за 2015 г., когато се предвижда да бъде изключен. 

 

В ПБП е внесен капиталов бюджет за проект CS05A Софтуер за фактуриране – подмяна 

в размер на 3,5 млн. лв., без разлика с предложения бюджет в БП от 04.03.2014 г. 

В ПБП са предложени допълнителни разходи – ИТ съгласно обосновка в общ размер от 

801 хил. лв. за 2014-2015 г., без разлика с предложените допълнителни разходи – ИТ съгласно 

обосновка в БП от 04.03.2014 г. 

 

В ПБП, Приложение № 21 „Разходи по експлоатация, поддръжка и управление“, стр. 

32-33, е посочено, че „Възникналите оперативни разходи свързани с новата информационна 

система за фактуриране обхващат периода от 2014 - 2015 година. Допълнителният разход за 

2014 година е разход за текущата система за фактуриране и е свързан с процентно годишно 

увеличение на цената по договор с компанията внедрила и поддържаща системата, както и 

частично за поддръжка на лицензи във връзка с въвеждаща се нова система придобити по 

договор за имплементация“.  

Посочена е следната информация за допълнителни разходи: 

Информация от: Приложение № 21 Разход 
Допълнителен разход в 

лв. 

Описание 2012 г. 2014 г. 2015 г. 

Клиентска Информационна Система (текуща и частично за 
поддръжка на лицензи за въвеждаща се нова) 

205 513 37 249 -14 649 

Поддръжка на налично оборудване за текущата Клиентска 

Информационна Система/ завишаване на цената за поддръжка след 

2012 г. от страна на доставчика (IBM). 

24 960 17 240 21 040 

ОБЩО 230 473 54 489 6 391 
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В ПБП, Приложение 3 „Инвестиционна програма – основни проекти“, стр.20-22, е 

посочена информация относно внедряването на проекта за нова система на фактуриране, като е 

посочена следната информация относно планираните разходи: 

 

Информация от: Приложение № 3 Планирани разходи 

Описание 2014 г. 2015 г. 

Оперативните разходи за годишна софтуерна поддръжка на новата 

клиентска информационна система SAP IS-U 
10 562 190 864 

Годишна Софтуерна поддръжка на сегашната билинг система 
„Hiaffinity“ (допълнителни разходи) 

232 200 
 

Техническа поддръжка на ИТ оборудването поддържащо сегашната 

билинг система „Hiaffinity“ (допълнителни разходи) 
42 200 46 000 

  
В Приложение № 3 е посочено, че капиталовия бюджет на проекта е на стойност 3,5 

млн.лв. и в заключение е посочено, че няма дублиране на средства по проекта. 

 

Както беше констатирано в решение № БП-2/08.04.2014 г., съгласно подадена 

допълнителна информация от 24.03.2014 г. към бизнес план от 04.03.2014 г., на стр. 28, в 

планирания капиталов бюджет на проекта за клиентска информационна система (КИС) на обща 

стойност от 3 735 501 лв. са предвидени разходи за поддръжка на лицензии на обща стойност 

572 592 лв., от които  

 Годишно, поддръжка на лицензи по позиция 1 = 10 562 лв., при предаване по позиция 1; 

 Годишно, поддръжка на лицензи по позиция 2 = 180 302 лв., след  предаване по позиция 

2; 

Видно от данните, едни и същи разходи за лицензии са планирани като част от 

капиталовия бюджет, и като допълнителни оперативни разходи, с което има пълно 

неизпълнение по т.35.  

Видно от данните, в двете приложения (№ 3 и № 21) е представена различна по 

обхват информация относно проекта за внедряване на нова клиентска информационна 

система (КИС), като не е представена изчерпателна и пълна обосновка на планираните 

капиталови и оперативни разходи, не е обоснована и доказана необходимостта от 

допълнителни повишени оперативни разходи по поддръжка на съществуващата система „ 

Hiaffinity”.  

Видно от данните се констатира пълно неизпълнение по т. 35 и т. 48. 

 

Указание по т. 38 от решение № БП-2/08.04.2014 г. 

38. „Софийска вода“ АД следва да представи становище относно статута и 

собствеността на софтуерите и базите данни, изпълнени като част от инвестиционната 

програма. 

 

В Приложение № 3 „Инвестиционна програма – основни проекти“ на стр. 25 е посочена 

следната информация: 

„Съгласно чл.38.3 от Договора за концесия, сключен между „Софийска вода” АД, в 

качеството му на Концесионер и Столична Община, в качеството й на Концеднет, 

Концесионерът има задължението към датата на обратното предаване на публичните 

активи, т.е. към момента на изтичане на срока на Договора за концесия, да възложи или 

прехвърли по друг начин на Концедента всеки лиценз за ползване на права върху интелектуална 

собственост, гаранции за продукти или оборудване или други права или договори, които са на 

името на Концесионера, ако има такива, свързани с проекта или някой от публичните активи 

или изисканите от Концедента активи (включително каквито и да е права върху 

интелектуална собственост, продукти, ключове и други права, необходими за използването на 

такива активи). В случай, че Концесионерът не е в състояние сам да даде лиценз в 
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съответствие с посочените изисквания, то той следва да осигури даването на лиценз при 

условия поне равностойни на тези, които той е получил за себе си.“ 

 

Тази информация е представена като част от информацията за конкретен проект 

„Изграждане на Център за възстановяване при бедствия и аварии“, без да има конкретно 

отношение към този проект, и без да е представена в цялост съгласно указанието по т.38.  

Би следвало всички софтуери и бази данни, създадени и/или изградени с капиталови 

средства да са публични активи, по аналог с публичните В и К активи; както и базите данни 

създадени и/или изградени към тези софтуери. Очевиден е фактът, че В и К дружеството не би 

могло да продължи своята дейност без ключови софтуери (например система за фактуриране, 

счетоводна система, ГИС, СКАДА, други) както и без пълната база данни от информация, 

прилежаща към тези софтуери. 

 

В тази връзка се приема, че има частично изпълнение на указанието по т.38, 

поради факта, че „Софийска вода“ АД не е представила ясно обосновано становище 

относно статута и собствеността на софтуерите и базите данни, изпълнени като част от 

инвестиционната програма.  

 

Указание по т. 39 от решение № БП-2/08.04.2014 г. 

39. Във връзка с направените в мотивите на настоящото решение констатации 

относно статута и собствеността на язовир „Бели Искър“ и липсата на официално 

становище относно това какви са ангажиментите на страните – собственик, концедент и 

оператор – по отношение на капиталовата поддръжка на съоръжението, предложените 

разходи по проект WT07 язовир „Бели Искър“ за периода 2013-2015 г. на този етап не могат 

да бъдат включени и следва да отпадната от инвестиционната програма на „Софийска 

вода“ АД. В случай, че страните сключат официално споразумение относно това операторът 

на съоръжението да извършва мащабни капиталови разходи от името на собственика, то би 

следвало за инвестициите във ВС „Бели Искър“ да се прилага друга, по-ниска норма на 

възвръщаемост. 

 

Планирани дейности по яз. Бели Искър в бизнес план 2006-2008 г.  

 

Към БП 2006-2008, „Софийска вода“ АД е внесло в ДКЕВР „Ревизиран прогнозен 

инвестиционен план“ (РПИП), Раздели 1-4 Анекс А от март 2005 г., в който е посочена 

следната информация: 

„След предаването на Прогнозния инвестиционен план (29 ноември 2004 г.) 

Концедентът и Концесионерът положиха усилия за съгласуване на Ревизиран Прогнозен 

инвестиционен план. Настоящият Ревизиран Прогнозен инвестиционен план (РПИП) съдържа 

заключенията от преговорите, свързани с Прогнозния инвестиционен план“ 

Така представеният РПИП възлиза на общо 793 млн.лв. за периода 2005-2025г., 

определени по категории както следва: 

 Сградни отклонения и водомери 

 Обслужване на клиенти и други 

 Пречистване на питейни води 

 Водоснабдяване 

 Канализация 

 Пречистване на отпадъчни води 

Предвидените инвестиции за периода 2005 – 2008 г. са на стойност 179 млн.лв., или 

средно по 44,8 млн.лв./год. 

Предвидените инвестиции за периода 2009-2025 г. (17 години) са на стойност 613,5 

млн.лв., или средно по 36 млн.лв./год. 

В така представения РПИП не се предвиждат инвестиции за укрепване на стената 

на яз. Бели Искър. 
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Първоначален вариант на БП 2006-2008 г., внесен в ДКЕВР през 2006 г. – „Софийска вода“ 

АД посочва следната информация: 

Яз. Бели Искър – публична общинска собственост, поддържани и експлоатирани от 

„Софийска вода” АД. 

В Приложение 14 към бизнес плана е посочено, че „Основният дял в Регулаторната 

база на активите (РБА) се полага на рехабилитацията на стената на язовир Бели Искър (с 

отчетна стойност от 11.6 млн.лв към 2005)“. В Бизнес плана не е представено детайлно 

описание на този проект, но съгласно различни материали, това е изпълненият от дружеството 

проект за укрепване стената на язовир Бели Искър – фаза 1 (монтиране на геомембрана), 

изпълнен в началото на договора за концесия. 

 

По отношение на прогнозната инвестиционна програма е посочено, че „Софийска 

вода” АД съвместно със Столична община проведе проучване за определяне на сеизмичната 

устойчивост на язовир „Бели Искър” поради прекласифицирането на сеизмичната активност 

на този район.  

Въз основа на това е необходим проект, който да бъде реализиран на две фази. 

Първата част от проекта е включена в бизнес плана и обхваща укрепването на основата на 

язовирната стена до края на 2009г. Втората фаза, за укрепване сухия откос на стената, ще 

бъде реализирана в периода на следващия бизнес план“. 

В тази връзка е предложен проект WT07 яз.Бели Искър - фаза 2, включващ следното 

описание: Проектът за сеизмично укрепване на яз.Безли Искър се състои от два етапа: 

1. Ремонтно-възстановителни работи по сухия откос на стената и короната 

2. Бетонов опорен блок 

Двуетапното изпълнение незначително оскъпява целия проект, но е много по-лесно и 

сигурно за изпълнение в суровите климатични условия на обекта. В разглеждания период е 

предвидено изпълнението само на първия етап от проекта - вторият ще се изпълни по-късно. 

Бюджета на проект WT07 е на обща стойност 12,1 млн.лв., от които през периода 2006-

2008 г. са предложени 4,9 млн.лв., а останалите 7,2 млн.лв. са предвидени за изпълнение през 

периода 2009-2025 г. 

 

Ревизиран вариант на БП 2006-2008, внесен в ДКЕВР през 2007 г. 

„Софийска вода” АД съвместно със Столична община проведе проучване за определяне 

на сеизмичната устойчивост на язовир „Бели Искър” поради прекласифицирането на 

сеизмичната активност на този район. Проектът е изключен от бизнес плана и ще бъде 

отложен до следващия регулаторен цикъл“. 

 

Планирани дейности по яз. Бели Искър в бизнес план 2009-2013 г. 

 

Първоначален вариант на БП 2009-2013 г., внесен в ДКЕВР през м. Декември 2007 г. – 

„Софийска вода“ АД посочва следната информация: 

Яз. Бели Искър – публична общинска собственост, поддържани и експлоатирани от 

„Софийска вода” АД. 

„Софийска вода” АД съвместно със Столична община проведе проучване за определяне 

на сеизмичната устойчивост на язовир „Бели Искър” поради прекласифицирането на 

сеизмичната активност на този район. Въз основа на това е включен проект (WT07), който 

да бъде реализиран на две фази. Първата част обхваща укрепването на основата на 

язовирната стена, а втората фаза предвижда укрепване сухия откос на стената. 

Реализирането на този проект ще продължи и в рамките на следващия Бизнес план (2014 - 

2019 г.). 

В рамките на бизнес плана е предвиден проект WT07 на обща стойност 12 250 хил.лв. 

 

Втори вариант на бизнес плана, внесен в ДКЕВР през м. Май 2008 г. – „Софийска вода“ АД 

посочва следната информация: 

В изразеното Становище на Столична община, прието с Решение на СОС 

№49/17.01.2008 г., беше направена препоръка Дружеството да пренасочи част от 
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инвестициите от водоснабдителните услуги към изграждане на нова канализация. 

Допълнително с Концедента беше уточнено разходите по проект WT07 – антисеизмично 

укрепване на язовирната стена да се прехвърлят към инвестиционната програма за ВС 

„София” – Отвеждане на отпадни води, проекти Sofia W 302, Sofia S 401, както е посочено и 

в писмото на Столична община до ДКЕВР под №37.00.3024(1)/30.04.2008 г. 

Поради тази причина разходите по проект WT07 яз. Бели Искър Стена – фаза 2 са 

изключени от рамките на БП 2009-2013 г., и Дружеството няма да извършва капиталови 

разходи по този проект в посочения срок. 

 

След приемането на Бизнес план 2009-2013 г. на „Софийска вода“ АД, с ДВ бр.61 от 

2010 г. е изменено и допълнено Приложение № 1 към чл.13 т.1 от Закона за водите, като под 

номер 5а е добавен яз. Бели Искър, с което същия става публична държавна собственост. 

 

Данни от бизнес план от 04.03.2014 г. 

Съгласно данните от справка № 10.1 „Инвестиционна програма от бизнес плана от 

04.03.2014 г., за услугата доставяне на вода на потребителите“ за ВС „Бели Искър“, за проект 

WT07 Язовир  "Бели Искър" са посочени следните инвестиции: 

 

БП 2009-2015 (хил.лв.) 2013 г. 2014 г. 2015 г. ОБЩО 

WT07 Язовир  "Бели Искър" 583 224 4 000 4 807 

 
Поради липса на информация за какво са планирани и изпълнени инвестициите в 

размер на 4 807 хил.лв. е направено запитване от Комисията с писмо с изх.№ В-17-44-

13/12.03.2014 г. по т.16.1.  

Според представената допълнителна информация от 24.03.2014 г.  през 2013 г. е 

извършена експертиза относно състоянието на язовирната стена, която е представена на 

експертен технико-икономически съвет (ЕТИС) на Столична община на 14.01.2014 г., като 

следващи стъпки по проекта са възлагане изготвянето на идеен и работен проект през 2014 г. 

 

Въпросната експертиза, както и протокол от ЕТИС са представени от „Софийска вода“ 

АД с внесената допълнителна информация с вх.№ В-17-44-13/16.05.2014 г. както следва: 

 Експертиза относно проучвания, изследвания, проектни работи и актуализация на 

якостно-деформационните характеристики на скалата и бетона с оглед оценка на 

състоянието и предложение за укрепване за гарантиране на дългосрочната 

устойчивост на язовирна стена „Бели Искър“ от м.Юли 2013 г. 

Възложител: „Уотър Индъстри Съпорт Анд Екукейшън“ ЕООД 

Изпълнител: „Прима Инвест Консулт“ ЕООД 

 

В така представената експертиза, на стр. 6 е посочена следната информация: 

В периода 2004-2006 е изпълнена разработката на консорциум „Риск Инженеринг“ АД 

и “SWECO Енергопроект“ (РИ-ЕП) озаглавена Язовир „Бели Искър“ – етап II „ПРОУЧВАНЕ 

ЗА ДЪЛГОСРОЧНА СТАБИЛНОСТ НА ЯЗОВИРНАТА СТЕНА“. В разработката е доказано, 

че яз. Стена „Бели Искър“ се нуждае от укрепване в два аспекта: 1) Възстановяване на 

нормалните якостно-деформационни и филтрационни характеристики на тялото на 

стената, 2) Укрепване на стената с оглед гарантиране на нейната обща устойчивост при 

сеизмични въздействия. В рамките на разработката е изготвен и Работен проект за 

реализация на тези укрепителни мероприятия, който е приет на ЕТИС, проведен в Столична 

община през 2006 г. 

С оглед включването на укрепването на яз. стена „Бели Искър“ в 

инвестиционните планове на „Уотър Индъстри Съпорт анд Едукейшън“ ЕООД е 

необходима актуална оценка на състоянието на язовирната стена и изпълнените досега 

проучвания, изследвания и проектни работи…“ 
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 Протокол от ЕТИС, проведен на 14.01.2014 г. (рег.№ СО-РД-09-01-553/1/09.04.2014 г.), 

в който са взети следните решения: 

1. Приема разработката като отговаряща на изискванията на възложителите. 

2. Приема рецензията на УАСГ. 

3. Резултатите от експертизата и очакваната процедура по изготвянето на 

следващите етапи от проекта и стойността и отражението на тази стойност 

върху цената на водата да бъде подготвена като специален доклад от „Софийска 

вода“ АД до Столична община в срок от 3 месеца. 

4. „Софийска вода“ АД да направи допълнително съгласуване със собственика на 

съоръжението в лицето на МРР, в срок от 3 месеца. 

5. Проектът за укрепването на язовирната стена „Бели Искър“ да се разработи в две 

фази, като не се разглежда втори вариант, а само вариантът с укрепващ бетон 

/контрафорс/ върху сухия откос на блоковете на стената. 

В срок от 3 месеца да се изготви и внесе идейния проект в РИОСВ и ако преценката е, че има 

нужда от ОВОС, да се възложи веднага процедура по доклад за оценка на въздействието 

върху околната среда. Работния проект да се изготви в срок до 5 месеца след решението на 

РИОСВ за преценка необходимостта от ОВОС или след приемането на ОВОС, а в срок до 2 

месеца след приемане и съгласуване на работен проект, да се изготви тръжната 

документация за избор на изпълнител. 

 

Данни от Преработен бизнес план от 06.05.2014 г. 

Съгласно данните от справка № 10.1 „Инвестиционна програма от ПБП за доставяне на 

вода на потребителите“ за ВС „Бели Искър“, за проект WT07 Язовир  "Бели Искър" са посочени 

следните инвестиции: 

 

БП 2009-2015 (хил.лв.) 2013 г. 2014 г. 2015 г. ОБЩО 

WT07 Язовир  "Бели Искър" 583 224 0 807 

 
Видно от данните, „Софийска вода“ АД е изпълнило частично указанието по т.39, като 

предвидените 4,000 хил.лв. за 2015 г. са изключени от инвестиционната програма за ВС „Бели 

Искър“. Все още обаче в инвестиционната програма се докладват 807 хил.лв. за изготвянето на 

експертиза, идеен и работен проект за стената на яз. Бели Искър. 

 

„Софийска вода“ не са представили официални документи от страна на 

собственика и концедента, които да удостоверят основанието, на което В и К операторът е 

възложил за своя сметка изготвянето на експертиза на състоянието на обект – изключителна 

публична държавна собственост съгласно Приложение № 1 към чл.13 ал.1 т.1 на Закона за 

водите.  

Столична община не може да упълномощи и възложи изпълнението на тези дейности 

чрез протокол от ЕТИС, така че представения документ няма отношение по този въпрос. 

Допълнително обаче от решенията от така представения протокол се вижда, че същия не 

вменява пряк ангажимент на „Софийска вода“ АД относно възлагането и финансирането на 

тези дейности. 

Този въпрос е дискутиран и изяснен на работни срещи между представители на 

„Софийска вода“ АД и ДКЕВР, проведени на 13.05.2014 г.  и на 29.05.2014 г. Въпреки това 

съответните документи не са представени в ПБП. 

 

Договорни изисквания по отношение яз. Бели Искър: 

 

Съгласно Договор за спогодба между Столична община и „Софийска вода“ АД от 

16.01.2009 г., в раздел 2.2 Страните приемат, че всички Претенции на Концесионера към 

Концедента, възникнали до крайната дата, се ограничават до: (iii) Възстановяване на 

половината от разходите за Проучване стабилността на язовирната стена на яз. „Бели 

Искър“ – етап II, в размер на 0,2 млн.лв. (двеста хиляди лева). 
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Съгласно Договор за концесия за предоставяне на водоснабдителни и 

канализационни услуги на територията на Столична община, изменен и допълнен с Второ 

допълнително споразумение (ДК), чл.17.4.1: Без да се засягат които и да са от другите 

отговорности и задължения на Концесионера съгласно този Договор за Концесия, 

Концесионерът е изцяло задължен и отговорен за своя сметка и риск за всички аспекти от 

експлоатацията и поддръжката на язовир "Бели Искър" в съответствие с и така че да 

изпълни изискванията на Членове 17.1 (добра инженерингова и експлоатационна практика) и 

17.2. (изготвянето на бизнес планове). 

 

Нормативните изисквания по отношение яз. Бели Искър: 

Съгласно разпоредбите на Закона за водите (ЗВ), Приложение 1 към чл.13 ал.1 т.1, 

яз. Бели Искър е публична държавна собственост, включен под номер 5а с изменение и 

допълнение с ДВ бр.61 от 2010 г. 

 

Съгласно Преходни и Заключителни разпоредби към закона за изменение и 

допълнение на закона за водите (ЗИДЗВ), обн. - ДВ, бр. 103 от 2013 г., § 10 ал.1 Сключените 

до влизането в сила на този закон концесионни договори за възлагане на дейности по 

управление, поддържане и експлоатация на В и К системи и предоставяне на В и К услуги 

продължават действието си до прекратяването им. Промяната в собствеността върху 

водностопански системи и съоръжения, предоставени на концесия, не засяга предоставените 

по отношение на тези обекти права и задължения на концесионерите и концедентите. При 

промяна в правата на собственост върху водностопански системи и съоръжения, 

предоставени на концесия, концедентът продължава да изпълнява от името на новия 

собственик правата и задълженията по концесионния договор до прекратяването му. 

 

Съгласно приложено писмо от МРР към СО (вх. № на СО 0403-48/11/18.11.2013 г.) 

„Към момента дейностите по управление, поддържане и експлоатация на яз. „Бели Искър“ се 

изпълняват от „Софийска вода“ АД на основание действащ договор за концесия сключен през 

1999 г. между „Софийска вода“ АД и Столична община.“ 

 

Видно от всички документи – а именно § 10 ал.1 от ПЗР на ЗИДЗВ, чл.17.4.1. на ДК, 

ангажиментите на „Софийска вода“ АД към яз. Бели искър са свързани с експлоатация и 

поддръжка на съоръжението, което е потвърдено и от становището на МРР (вх. № на СО 

0403-48/11/18.11.2013 г.). 

 

Заключения и изводи: 

Дейностите по експлоатация и поддръжка на обекта би следвало да вменяват 

ангажимент за управлението и охраната на обекта, неговата текуща поддръжка, контрол и 

управление на водния ресурс, и поддържането на обекта в добро експлоатационно 

състояние съгласно приложимите нормативни и договорни ангажименти. Допълнително тези 

дейности могат да вменяват ангажимент за извършване на малки капиталови разходи по 

доставка и монтаж на измервателна и контролна апаратура, изграждане на системи за 

мониторинг и контрол, както и реконструкция и подмяна на затворни органи по преливно-

изпразнителната система на язовира. 

Дейностите по експлоатация и поддръжка на обекта обаче не би следвало да 

вменяват ангажимент за извършване на мащабни капиталови разходи за изготвяне на 

експертиза за състоянието на язовирната стена, изготвяне на идейни и работни проекти за 

реконструкция и укрепване на язовирната стена, и за извършването на реконструкция и 

укрепване на язовирната стена. Подобни дейности би следвало да са ангажимент на 

собственика на обекта в лицето на държавата, и същите не произтичат от изискванията 

на Закона за водите и Договора за концесия. 

 

До влизането в сила на изменение и допълнение на Приложение №1 към чл.13 т.1 от 

Закона за водите с ДВ бр.61 от 2010 г., с което яз. Бели Искър е добавен под номер 5а, същия е 
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докладван от „Софийска вода“ АД като обект който е публична община собственост, и се 

поддържа и експлоатира от дружеството.  

„Софийска вода“ АД е извършила инвестиция в язовирната стена на яз. Бели Искър – 

етап 1, като съгласно Приложение 14 към Бизнес план 2006-2008 г. рехабилитацията на стената 

на язовир Бели Искър е с отчетна стойност от 11.6 млн.лв. към 2005 г. 

Съгласно представеният към БП 2006-2008 г. „Ревизиран прогнозен инвестиционен 

план“ от март 2005 г. обхваща период 2005 – 20205 г. (периода до края на договора за 

концесия) на обща стойност 793 млн.лв., по отношение на язовирната стена на „Бели Искър“ не 

се предвиждат други инвестиции. 

В периода 2004-2006 е изпълнена разработката на консорциум „Риск Инженеринг“ АД и 

“SWECO Енергопроект“ (РИ-ЕП) озаглавена Язовир „Бели Искър“ – етап II „Проучване за 

дългосрочна стабилност на язовирната стена“, с възложител „Софийска вода“ АД. 

Въз основа на това проучване, „Софийска вода“ АД е предложила в първоначалния 

вариант на Бизнес план  2006-2008 г. проект WT07 яз. „Бели Искър – фаза 2“ на обща стойност 

12,1 млн.лв., от които през периода 2006-2008 г. са предложени 4,9 млн.лв., а останалите 7,2 

млн.лв. са предвидени за изпълнение през периода 2009-2025 г. В ревизирания проект на 

Бизнес план  2006-2008 г. този проект е изключен по желание на „Софийска вода“ АД. 

В първоначалния вариант на бизнес план 2009-2013 г., „Софийска вода“ АД отново 

предлага включване на проект WT07 яз. „Бели Искър – фаза 2“ на обща стойност 12,25 млн.лв. 

за периода на бизнес плана. В ревизирания вариант на БП 2009-2013 г. този проект отпада 

съгласно направена препоръка от страна на Столична община с решение на СОС 

№49/17.01.2008 г., и проведени допълнителни разговори между „Софийска вода“ АД и 

Столична община, в резултат на които е постигнато споразумение средствата от проект WT07 

да се пренасочат към ВС „София“ – Отвеждане на отпадъчни води (стр.8, стр.29-30 на бизнес 

плана), като в текста на бизнес плана е изрично посочено, че Дружеството няма да извършва 

капиталови разходи по този проект в посочения срок (стр.30 на бизнес плана). 

 

Междувременно, след приемането на Бизнес план 2009-2013 г. на „Софийска вода“ АД, 

с т.1 на § 131 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, обн. ДВ бр.61 от 2010 

г., в сила от 10.08.2010 г. е направено допълнение в Приложение № 1 към чл.13 т.1 от Закона за 

водите, като към комплексните и значимите язовири – публична държавна собственост под 

номер 5а е добавен яз. Бели Искър.  

 

При все това, през 2013 г., в рамките на действащия период на Бизнес план 2009-

2013г., в който „Софийска вода“ АД е поела ангажимент, че няма да извършва 

капиталови разходи по проект WT07, самия проект WT07 е отпаднал от бизнес плана по 

изрично настояване на Столична община, и междувременно статута на язовир Бели 

Искър е променен на публична държавна собственост, „Софийска вода“ АД възлага 

изготвянето на нова експертиза, за която се отчита общ разход в размер на 0,583 млн.лв. 

Възлагането е направено от фирма „Уотър Индъстри Съпорт анд Едукейшън“ ЕООД („УИСЕ“ 

ЕООД) – дъщерно предприятие на „Софийска вода“ АД - като до момента не е изяснено дали е 

проведена тръжна процедура за избор на изпълнител. Посочената информация в Експертизата 

на стр.6, а именно, че „с оглед включването на укрепването на яз. стена „Бели Искър“ в 

инвестиционните планове на „Уотър Индъстри Съпорт анд Едукейшън“ ЕООД е необходима 

актуална оценка на състоянието на язовирната стена“ е смущаваща, доколкото не се 

изяснява какви са инвестиционните планове на дъщерната фирма на „Софийска вода“ АД по 

отношение на язовир, който е публична държавна собственост. 

 

Следва да се изясни как и защо е възложена поръчката за изготвяне на експертиза от 

„Софийска вода“ АД през „УИСЕ“ ЕООД на външен изпълнител, и защо „Софийска вода“ АД 

не е провела тръжна процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП) за избор на 

изпълнител. 

Съгласно финансовия отчет на „УИСЕ“ ЕООД на интернет страницата на „Софийска 

вода“ АД, приходите на компанията за 2013 г. са в размер на 498 хил. лв. (401 хил.лв. за 2012 

г.). Преките оперативни разходи за дейността проектиране за 2013 г. са в размер на 495 хил.лв. 
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(404 хил.лв. за 2012 г.). Същевременно е описано, че през 2013 г. префактурираните разходи са 

в размер 818 хил.лв. (338 хил.лв. за 2012 г.). 

В предоставения стенографски протокол от заседание на ЕТИС, проведено на 

14.01.2014 г. на стр.27-28 представител на „Софийска вода“ АД коментира въпроса защо 

експертизата не е възложена от „Софийска вода“ АД, а от дъщерното дружество „УИСЕ“ 

ЕООД, но на практика не дава конкретен отговор на този въпрос. На стр.38 от протокола се 

изразява съмнение в капацитета на избраната фирма изпълнител, и в начина на възлагане. 

При разглеждането следва да се имат в предвид следните факти и обстоятелства: 

ДКЕВР е изразил становище относно сключването на договори за услуги (SLA) от страна на 

електро-разпределителните дружества с писма с изход.№ Е-03-17-24/ 14.04.2011 г., № Е-03-17-

24/02.05.2011 г. към МИЕТ, съгласно което: „В договорите за услуги не следва да се 

предвиждат клаузи за превъзлагане на услугата от изпълнителя … на трето лице, тъй 

като по този начин се цели заобикаляне на процедурите за възлагане на обществени 

поръчки по ЗОП”, както и „че в договорите за услуги не следва да се предвиждат клаузи 

нито за частично, нито за изцяло превъзлагане на услугата от изпълнителя ….“ 

С писмо изх. № 26-Ч-54 от 29.04.2011 г., МИЕТ изразява следното становище по 

договорите за услуги: „ I.Договори за възлагане на услуги да се сключват от Възложител с 

Изпълнител само и единствено в случаите, когато са налице предвидените в Закона за 

обществените поръчки предпоставки и когато изпълнението може да бъде извършено 

самостоятелно от Изпълнител …“.  
В цялата предоставена информация от „Софийска вода“ АД не е описано защо 

дружеството е възложило изготвянето на нова експертиза за състоянието на язовирната стена 

на язовир Бели Искър през своето дъщерно дружество „Уотър Индъстри Съпорт анд 

Едукейшън“ ЕООД след като е очевидно, че дъщерната компания няма ресурса и експертизата 

да осъществи тази задача вътрешно, и ще възложи нейното изпълнение на външен изпълнител, 

като разходите за тази поръчка ще бъдат префактурирани на компанията майка – „Софийска 

вода“ АД.  

Видно от така представените обстоятелства се касае за възлагане на поръчка от 

страна на „Софийска вода“ АД към дъщерно предприятие „УИСЕ“ ЕООД, предвиждаща 

превъзлагане от „УИСЕ“ ЕООД на трето лице, или потенциално заобикаляне на 

процедурите за възлагане на обществени поръчки по ЗОП”. 

В предоставения стенографски протокол от заседание на ЕТИС, проведено на 

14.01.2014 г. на стр.30 е посочено, че в договора на изпълнителя на експертизата – „Прима 

Инвест“ е включено не само изготвянето на експертизата, но и изготвянето на идеен проект. 

 

Въз основа на така описаните факти и обстоятелства не се изяснява на какво 

основание през 2013 г. „Софийска вода“ АД стартира отново дейностите по реализиране 

на проект WT07 за укрепване на язовирната стена на яз. Бели Искър – етап II., след като 

този проект е изключен от бизнес план 2009-2013  по изричното настояване на концедента. 

Не се изяснява защо дружеството възлага и финансира ново проучване и експертиза на 

състоянието на язовирната стена, и защо предвижда финансиране на идейни и работни 

проекти, и фактическо стартиране на дейностите по реконструкция на стената, както и 

обстоятелствата около самото възлагане на поръчката за избор на изпълнител на нова 

експертиза. Не са представени никакви указания от страна на собственика 

(Министерство на регионалното развитие) или концедента (Столична община) за 

извършването на подобни дейности от страна на концесионера / оператора („Софийска 

вода“ АД). 

Не се изяснява кои са новите факти и обстоятелства, налагащи реализирането на 

подобни укрепителни дейности, които евентуално са възникнали през 2013 г., спрямо вече 

изразеното становище на Столична община през 2008 г. за отпадането на проекта от 

инвестиционната програма на концесионера. 

„Софийска вода“ АД не е изяснила и какви са договорните ангажименти на 

Дружеството по отношение на яз. Бели Искър. Доколкото Столична община се е 

съгласила да възстанови половината разходи по проведеното проучване състоянието на 
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язовирната стена през периода 2004-2006 г. е в подкрепа на хипотезата, че „Софийска 

вода“ АД няма ангажимент да извършва инвестиционни разходи по язовирната стена. 

Не се изяснява и на какво основание се предвижда капиталовите разходи за 

проучване на състоянието, изготвяне на експертиза, изготвянето на идейни и работни 

проекти, и извършването на дейности по укрепване на язовирната стена, да се 

финансират от концесионера / оператора („Софийска вода“ АД) през инвестиционната 

програма, доколкото яз. Бели Искър е публична държавна собственост, и тези разходи би 

следвало да се финансират от държавата по аналог с другите язовири, включени в 

Приложение 1 към чл.13 ал.1 т.1 от ЗВ, които се експлоатират и поддържат от В и К 

оператори, но инвестициите в язовирните стени биха и се извършили с държавно 

финансиране.  

Не е изяснено и защо поръчката за изготвянето на експертиза не е възложена от 

„Софийска вода“ АД чрез провеждане на тръжна процедура по ЗОП, а е възложена на 

дъщерно предприятие „УИСЕ“ ЕООД, което я превъзлага на външен изпълнител. 

 

В случай, че финансирането на тези инвестиции се извърши от „Софийска вода“ АД в 

рамките на инвестиционната програма на дружеството за ВС „Бели Искър“, то това ще доведе 

до повишаване на цената на В и К услугите не само за жителите на Столична община (ВС 

„София“), но и за жителите на редица населени места в София-област, както следва: 

 ВС „Бели Искър“: (Боровец, Говедарци, Маджаре, Мала Църква, Самоков, Рельово, 

Райово и Белчин, Алино, както и други консуматори)  

 ВС „Божурище“ (гр. Божурище). 

Това ще доведе до неравнопоставеност на потребителите в Столична община и 

община Самоков спрямо останалите потребители в страната, водоснабдени от язовири 

публична държавна собственост. 

Именно в тази връзка, в т.39 на решение №БП-2/08.04.2014 г. Комисията указа, че в 

случай, че страните сключат официално споразумение относно това операторът на 

съоръжението да извършва мащабни капиталови разходи от името на собственика, то би 

следвало за инвестициите във ВС „Бели Искър“ да се прилага друга, по-ниска норма на 

възвръщаемост. 

 

Становището на Комисията е описано в писмо с изход.№ В-17-44-13/30.06.2014 г., 

изпратено до „Софийска вода“ АД, Столична община и Министерство на регионалното 

развитие, в отговор на постъпило писмо с вход.№ В-17-44-13/18.06.2014 г. от „Софийска вода“ 

АД. 

 

Заключения относно изпълнението на указанието по т.39 

Във връзка с така описаните факти е видно, че „Софийска вода“ АД не е 

изпълнила изцяло указанията по т.39, доколкото не е представила необходимите 

документи, указващи ангажимента за възлагане и финансиране на дейностите по 

изготвяне на експертиза, идеен и работен проект за укрепване на стената на яз. Бели 

Искър, доколкото тези дейности са извън обхвата на дейностите по експлоатация и 

поддръжка на съоръжението, вменени на оператора (концесионера) съгласно 

изискванията на § 10 ал.1 от ПЗР на ЗИДЗВ, и  чл.17.4.1. на Договора за концесия, и 

потвърдени чрез становище на МРР (вход.№ на СО 0403-48/11/18.11.2013 г.). Нещо повече 

– констатира се, че „Софийска вода“ АД е нарушила поетите ангажименти в Бизнес план 

2009-2013 да не извършва капиталови разходи по проект WT07 в рамките на периода на 

бизнес плана, съгласно изрично указание на Столична община. 

Дружеството следва да представи такива документи в срок от 4 месеца от 

приемане на настоящето решение, с оглед признаването на докладваните разходи от 583 

хил.лв. за 2013 г. и 224 хил.лв. за 2014 г. (общо 807 хил.лв.) в инвестиционната програма за 

периода 2013-2014 г. 

В случай, че подобни документи не бъдат представени, така направените разходи в 

размер на 807 хил.лв. за периода 2013 – 2014 г. не се признават за инвестиция, 

респективно „Софийска вода“ АД следва да допълни инвестиционната си програма за ВС 
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„София“ за 2015 г. с 807 хил.лв. над средния размер от 38 221 хил.лв., който следва да бъде 

запазен през удължения регулаторен период. 

„Софийска вода“ АД следва да представи информация за направените възлагания,  

сключените договори и поетите ангажименти между „Софийска вода“ АД, Уотър 

Индъстри Съпорт Анд Екукейшън“ ЕООД„Прима Инвест Консулт“ ЕООД по отношение 

на язовир „Бели Искър“. 

 

 

Указания по т.37 и т.47 от решение №БП-2/08.04.2014 г. 

37. „Софийска вода“ АД следва да премахне дублираните разходи за поддръжка на 

ГИС, предвидени както в капиталовия бюджет, така и като допълнителни ИТ оперативни 

разходи, като всички разходи се отчитат в бюджета на проект CS08. 

47. При инвестиционен Проект CS08 ГИС се правят опити за паралелно отчитане на 

разходи като инвестиционни, и разходи за лицензии и поддръжка като оперативни. Подобно 

разделяне на разходите е необосновано, и противоречи на досегашната политика на 

компанията. Всички разходи следва да се осчетоводяват по инвестиционен проект CS08. 

 

Съгласно подадена информация в ПБП, Приложение 21: „Разходи по експлоатация, 

поддръжка и управление на мрежата“, на стр.30-31 е посочено, че вече е изградена напълно 

функционираща система, която е заведена като актив, поради което настъпва промяна в начина 

на отчитане на разходите, и от 2013 г. всички разходи за ИТ поддръжка и годишните софтуерни 

лицензи на ГИС системата на „Софийска вода” АД стават част от оперативните разходи. 

Същевременно в ПБП не е представено доказателство (например извадка / справка от 

счетоводна система или инвентарна книга) за завеждането на проект ГИС като актив, с данни 

кога и с каква стойност е заведен този актив в счетоводната система на дружеството. Такава 

информация не се открива в заверените годишни финансови отчети на „Софийска вода“ АД за 

2012 и/или 2013 г. 

Подобна промяна в начина на счетоводно отчитане на проекта ГИС може да бъде 

въведена само при условие, че проектът е заведен като актив, което следва да бъде 

удостоверено от дружеството. 

В тази връзка се отчита пълно неизпълнение на т.37 и т.47 

 

Указание по т.41 от решение №БП-2/08.04.2014 г. 

41.  „Софийска вода“ АД следва да прогнозира условно-постоянните разходи за 

периода 2014-2015 г. с инфлационен индекс, без да се включват допълнителни разходи. 

 

Условно-постоянните разходи в ПБП не са коригирани спрямо бизнес плана от 

04.03.2014 г., и не са прогнозирани само с инфлационен индекс. Отново се включват 

допълнителни разходи, като се прогнозира сериозно увеличение на разходи за възнаграждения 

и осигуровки, разходи за текущ и авариен ремонт, и други. 

Видно от данните се констатира пълно неизпълнение по т.41. 

 

Указание по т.42 от решение №БП-2/08.04.2014 г. 

42. Коригираните разходи да се отразят в прогнозните годишни финансови отчети до 

края на регулаторния период. 

Във връзка с неизпълнението по т. 41 се констатира и неизпълнение по т.42. 

 

 

Указание по т.49 от решение №БП-2/08.04.2014 г. 

49. Във връзка с така направените констатации, „Софийска вода“ АД следва да 

коригира и преработи представените допълнителни оперативни разходи за ИТ съгласно  

инвестиционни проекти CS08, CS05a и CS05 и, като елиминира потенциалното дублиране на 

разходи между тях. 
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В ПБП са предложени допълнителни разходи за ИТ в общ размер от 801 хил.лв., като 

същите не са коригирани спрямо първоначално предложените в бизнес план от 04.03.2014 г. 

Част от тези допълнителни разходи са свързани с проекти CS08 ГИС, CS05A Софтуер 

за фактуриране – подмяна, CS05 Информационни системи, както и ново-обособения проект 

CS05B Център за възстановяване при бедствия и аварии (обособен като самостоятелен проект 

съгласно указание по т.36 от решение №БП-2/08.04.2014 г.). 

В тази връзка се констатира неизпълнение по т.49. 

 

Указание по т.51 от решение №БП-2/08.04.2014 г. 

51. Видно от наименованието на мярката и обхвата на предвидените дейности, 

предложеният допълнителен разход за техническо обследване на стратегически водопроводи 

в размер на 1 000 хил.лв. за 2014 г. не се отнася към категорията текущ ремонт. В допълнение 

се обръща внимание, че „Софийска вода“ АД не подаде допълнителна информация относно 

планирането на тези дейности в срок поради липсата на готовност. Посоченият разход не 

може да бъде включен към разходите за текущ ремонт по принцип, и не може да се признае 

като допълнителен в рамките на периода 2014-2015 г. 

 

Разхода за техническо обследване на стратегически водопроводи в размер на 1 000 

хил.лв. за 2014 не е отстранен от разходите за Текущ и авариен ремонт, видно от Справка №6, 

респективно не са коригирани разходи за текущ и авариен ремонт в Справка №13 в ПБП. 

Видно от данните се констатира пълно неизпълнение по т.51. 

 

Допълнително са установени следните факти и обстоятелства: В интернет страница на 

Агенция по обществени поръчки (АОП) е публикувана информация за направени възлагания от 

„Софийска вода“ АД както следва: 

 

 Процедура 00435-2014-0002 Договаряне без обявление по ЗОП за „Провеждане на 

инженерногеоложко обследване (проучване) на трасетата (полосите) и 

техническо обследване на довеждащите водопроводи и прилежащите им 

съоръжения”, за възлагане на стойност 999 917,1 лв. без ДДС от 08 01 2014 г. 

(http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=305385).  

Като основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на 

обявление за обществена поръчка в ОВ е посочено следното: 

В „Софийска вода” АД е постъпило писмо Вх № СК-586/14.12.2013г., в което 

Концедентът Столична Община сочи, че с оглед настъпващия зимен сезон и понижаването на 

температурите, ако не бъдат предприети незабавни действия по проверка на 

водопроводната мрежа от страна на Концесионера, налице е пряка и непосредствена 

опасност за настъпване на обществено значими вреди. Предвид изложеното, за „Софийска 

вода” АД възниква необходимост от незабавно предприемане на неотложни действия за 

извършване на посоченото обследване. Тази необходимост е продиктувана от 

необходимостта да се избегнат последици, които непосредствено застрашават живота и 

здравето на хората на територията на Столична община, какъвто ефект биха имали 

авариите по довеждащите водопроводи и прилежащите им съоръжения. Авариите по 

съоръжения на техническата инфраструктура, каквито са посочените съоръжения, са 

събития от извънреден характер, които възложителят не може да предвиди. Той обаче е 

длъжен да предприеме неотложни действия за постигане на максимален превантивен ефект 

по отношение възникването на посочените събития от извънреден характер, тъй като те 

биха имали последици, пряко застрашаващи живота и здравето на хората на територията 

на Столична община. Предвид изложената фактическа обстановка и на основания чл. 103, 

ал.2, т.3 от Закона за обществените поръчки възложителят взема настоящото решение за 

възлагане на обществена поръчка с предмет „Провеждане на инженерногеоложко обследване 

(проучване) на трасетата (полосите) и техническо обследване на довеждащите водопроводи 

и прилежащите им съоръжения”. 

 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=305385
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 Процедура 00435-2014-0038 Договаряне без обявление по ЗОП „Допълнително 

инженерно-геоложко обследване на водопровод ДУ 900 – в района на р-р „Модерно 

предградие“ за възлагане на стойност 494 734,12 лв. без ДДС от 20.05.2014 г. 

(http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=313309).  

Като основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на 

обявление за обществена поръчка в ОВ е посочено следното: 

Между възложителя „Софийска вода” АД и изпълнителя Булгаргеомин ЛТД, 

дружество по ЗЗД, след проведена обществена поръчка е сключен Договор №6118/31.01.2014г. 

с предмет провеждане на инженерногеоложки и геофизични обследвания (проучване) на 

трасетата (полосите) и техническо обследване на довеждащите водопроводи и 

прилежащите им съоръжения, посочени в техническото задание на договора. В изпълнение на 

предмета на договора, изпълнителят е провел инженерно-геоложко обследване на водопровод 

ДУ 900 в района на р-р „Модерно предградие, при което е установил наличието на активно 

свлачище с размери, значително надхвърлящи предвидената за обследване площ. Установено е 

също така, че свлачището предизвиква и срутище, което навлиза в територията на 

намиращият се в близост резервоар за питейна вода. При това положение, непосредствено 

застрашен е намиращият се на около 20м. от срутището резервоар „Модерно предградие”, 

както и водопроводите, свързващи обследвания водопровод ДУ 900 и резервоара. 

Установеното свлачище и предизвиканото от него срутище е непредвидено обстоятелство 

от извънреден характер. Това събитие пряко и непосредствено поставя в опасност целостта 

и функционирането на основно съоръжение от системата на питейното водоснабдяване на 

столицата, като по този начин застрашава непосредствено живота и здравето на хората на 

територията, захранвана от това съоръжение. Същевременно, при сключване на Договор 

№6118/31.01.2014г. възложителят не е могъл да предвиди наличието на свлачище и 

предизвикано от него срутище в обследваната площ, още по-малко да предвиди евентуалните 

му размери. При така установените обстоятелства, е необходимо възлагането на 

допълнителна услуга на същия изпълнител, изразяваща се в допълнително инженерно-

геоложко обследване на водопровод ДУ 900 – в района на р-р „Модерно предградие по цялата 

площ на намереното свлачище. Тази допълнителна услуга не може да се раздели от предмета 

на основания договор, а същевременно е и съществено необходима за изпълнение на 

инженерно-геоложкото обследване на водопровод ДУ 900, тъй като само при наличие на 

цялостно и завършено обследване на цялата площ засегната от свлачището, могат да се 

предприемат адекватни мерки за прекратяване на вредните последици, предизвикани от 

наличието му. Предвид изложената фактическа обстановка и на основаниe чл. 103, ал.2, т.7 

от Закона за обществените поръчки от възложителят e взето решение за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Допълнително инженерно-геоложко обследване на 

водопровод ДУ 900 – в района на р-р „Модерно предградие”. 

 

 

Обосновка на прогнозния разход в Бизнес план 2009-2013 г., допълнен до 31.12.2015 г. 

Във връзка с предложеният в Бизнес план от 04.03.2014 г. допълнителен разход от 1 000 

хил.лв. за 2014 г. в рамките на разходи за текущ ремонт, за: „Техническо обследване на 

стратегически водопроводи с цел потвърждаване на неясни трасета и проверка на 

състоянието; Обследване на свлачищни процеси в обхвата на водопровод ДУ – 900 в района на 

резервоар Модерно предградие с цел предотвратяване на бъдещи аварии“, поради липсваща 

информация и обосновка на проекта в бизнес плана от 04.03.2014 г., с писмо с изх. № В-17-44-

13/12.03.2014 г. по т. 11.1 бе изискана допълнителна обосновка за така предложения 

допълнителен разход. В отговор с вх. №  В-17-44-13/24.03.2014 г., „Софийска вода“ АД изисква 

допълнително време за отговор. С писмо с вх. № В-17-44-13/27.03.2014 г., дружеството подаде 

допълнителна информация относно планирането на този разход – а именно обследване на 11 

стратегически водопроводи с обща дължина около 50 963 метра, както и обследване на р-р 

„Модерно предградие“ и довеждащ водопровод към него. 

 

В така направената обосновка относно проучването на 11-те стратегически водопроводи 

се поставят проблеми, свързани с липсата на информация за точното трасе на водопроводите 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=313309
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което затруднява поддръжката на съоръженията, откриването на скрити течове, както и 

възможностите за наличие на търговски загуби поради неустановени консуматори. В 

обосновката не се споменава настъпването на зимата на 2013 г. като причина за 

провеждането на обследването. 

В раздел 4.1.4 „Прогнозното ниво на потребление на В и К услугите за периода на 

бизнес плана“ в БП от 04.03.2014 г. на стр.185-186 е посочено, че зимата на 2013 г. е далеч по-

мека в сравнение с тази от 2012 г. Посочените данни за средно-месечни температури за 2013 

г. показват, че през нито един месец на 2013 г. не е отчетена отрицателна температура, за 

разлика от данните за 2012 г. Същевременно дружеството не е посочило, че по-тежката 

зима през 2012 г. е довела до рязко повишение на авариите по довеждащите водопроводи, 

което би било основание В и К операторът да стартира дейности по проучване на 

мрежата. 

 

Добрите инженерни и експлоатационни практики изискват В и К операторите да 

извършват проучване на състоянието на водоснабдителната мрежа преди настъпването на 

зимни условия, и след тяхното приключване. Подобни проучвания са свързани като минимум с 

проверка на състоянието на шахти, спирателни кранове, въздушници, изпускатели, въздушни 

преминавания над реки и дерета, компенсатори, регулатори на налягане и други ключови 

обекти по мрежата, както и с евентуални настъпили свлачищни или други процеси, които биха 

увредили съоръженията. Целта на тези проверки е да се установи състоянието на съоръженията 

и тяхната възможност да работят безаварийно през тежките зимни условия, когато се 

затруднява тяхната работа и достъпа до обектите; както и след приключване на зимните 

условия да се установи дали същите са нанесли поражения върху съоръженията. 

Тези дейности следва да се извършват от експлоатационните служители на В и К 

операторите, и не са свързани с възлагане на външни подизпълнители на дейности по 

инженерногеоложки обследвания на трасетата и технически обследвания на довеждащи 

водопроводи. Съгласно представената организационна структура на „Софийска вода“ АД е 

видно, че В и К операторът разполага с вътрешни ресурси за извършването на подобни 

превантивни проверки на мрежата.  Това се потвърждава и от посочените в ПБП/05.06.2014 г. 

мерки за постоянно обновяване и актуализация на базата данни в ГИС (Раздел 2.6, стр.53-54); 

използваните технологии и технически средства за откриване на скрити течове (Раздел 3.3.2, 

стр. 65, Приложение 13 „Локализиране на течове“); мерки за физически загуби – включващи 

оптимизиране зониране на мрежата, ефективно измерване на водни количества и налягане, 

изграждане и развитие на системи СКАДА и Телеметрия, проучване и оптимизиране на 

мрежата, управление на налягането, проактивно локализиране на скрити течове, подмяна на 

мрежа (проводи и елементи), поддръжка и развитие на ГИС, изграждане на хидравлични 

модели на мрежата (Раздел 3.4, стр. 69 – 78). 

Видно от представената информация, „Софийска вода“ АД планира и извършва 

със собствени ресурси и вътрешна организация редица мерки по обследване, проучване и 

оптимизиране на В и К активите. 

  

В представената с писмо В-17-44-13/27.03.2014 г. обосновка за обследване на р-р 

„Модерно предградие“ и довеждащ водопровод към него е посочено, че „Няколко години след 

въвеждането в експлоатация, откъм западната част непосредствено извън оградената 

територия на резервоар „Модерно предградие” е започнало развитие на свлачищни процеси на 

земния масив, в една полоса с обща дължина около 150 м. При така възникналата ситуация, са 

се създали предпоставки за компрометиране на част от трасето на довеждащия водопровод 

и реална опасност от пълното му прекъсване в този участък. През 1987 г. се е наложило 

изместване на част от водопровода с дължина около 150м. Същевременно, образувалия се 

джоб в резултат на свлеклите се земни маси с размери около 25/30 м откъм западната част 

непосредствено до  оградата на  резервоара, показва във времето, че свлачищните процеси не 

са затихнали напълно и макар и бавно продължават“. 

Видно от информацията, наличието на активни свлачищни процеси е известно от 

много отдавна. Същото е било известно на „Софийска вода“ АД към момента на внасяне 

на бизнес плана от 04.03.2014 г., както и допълнителната информация от 27.03.2014 г.  
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Съгласно т. 51 от решение №БП-2/08.04.2014 г., Комисията не признава извършването 

на допълнителен разход от 1 000 хил.лв. в рамките на текущ ремонт за извършване на 

обследване трасетата на довеждащи водопроводи. 

Видно от данните обаче, „Софийска вода“ АД е реализирала този разход, и то чрез 

директно възлагане без провеждане на обществена поръчка. Дружеството възлага и 

допълнителен проучване в размер на 494,7 хил.лв. на същата компания.   

 

Във връзка с продължаващото неизпълнение на указанието на комисията по т. 51 

от решение № БП-2/08.04.2014 г., констатираното извършено възлагане на тази дейност на 

външен изпълнител от 08.01.2014 г. на стойност 999 917,1 лв. без ДДС, без провеждане на 

тръжна процедура по ЗОП, както и констатираното допълнително възлагане от 20.05.2014 

г. на проучвания към същия външен подизпълнител на стойност 494 734,12 лв. без ДДС, и 

неяснотата около начина на възлагане и изпълнение на тази дейност от външен 

изпълнител да се изпрати сигнал към Агенция за държавна финансова инспекция 

(АДФИ) и Столична община, с искане за извършване на пълна проверка около така 

възложената към външни подизпълнители дейност по процедури 00435-2014-0002 и 00435-

2014-0038, съгласно информацията на интернет страницата на АОП. 

Възложеният разход от 1 494 651,22 лв. без ДДС ( възлагане в размер на 999 917,1 

лв. без ДДС от 08.01.2014 г. и възлагане в размер на 494 734,12 лв. без ДДС от 20.05.2014 г.) 

следва да бъде изключен от размера на признатите годишни разходи за текущ и авариен 

ремонт в ценовия модел на „Софийска вода“ АД, при разглеждане на заявление за цени, 

внесено с вх. № В-17-44-22/05.06.2014 г. към преработен бизнес план, внесен с вх. № В-17-

44-13/05.06.2014 г. 

 

Указание по т. 52 от решение № БП-2/08.04.2014 г. 

52. Разходите за подмяна на водопроводи с дължина между 2-10 метра (от 2013 г. 

„Софийска вода“ АД е променила начина на отчитане между 2-12 метра) следва да бъдат 

изключени от разходите за текущ и авариен ремонт през периода 2014-2015 г.   

 

Разход за подмяна на водопроводи с дължина до 12м. в размер на 1 415 хил. лв. за 2014 

г. и 1454 хил. лв. за 2015 г. не е изваден от разходите за Текущ и авариен ремонт, видно от 

Справка № 6, респективно не са коригирани разходи за текущ и авариен ремонт в Справка № 13 

в ПБП. 

Видно от данните се констатира пълно неизпълнение по т. 52. 

 

Указания по т. 54, т. 55, т. 56 и т. 57 от решение № БП-2/08.04.2014 г. 

54. Видно от наименованието на мярката и обхвата на предвидените дейности, 

предложеният допълнителен разход за видеозаснемане на канали в размер на 1 485 хил. лв. за 

2014 г. и 1 111 хил. лв. за 2015 г. не се отнася към категорията текущ ремонт. Посоченият 

разход не може да бъде включен към разходите за текущ ремонт по принцип, и не може да се 

признае като допълнителен в рамките на периода 2014-2015 г. Извършването на толкова 

мащабни разходи за външни услуги за видеозаснемане на канализационната мрежа не е 

обусловено от конкретни външни фактори изискващи извършването им в този момент и в 

такъв мащаб и не довежда до подобряване на нивата качество на В и К услуги, поради което 

следва да отпадне.   

55. На този етап не се приемат заложените разходи за почистване на 1560 обекти от 

канализаиционната мрежа като допълнителен разход за текущ ремонт. На практика тези 

дейности включват разходи, които и до момента би следвало се отчитат като разходи за 

текущ и авариен ремонт. Липсва обективна логика за включване на допълнителни разходи за 

извършване на планирани почиствания на участъци от мрежата – такава дейност би 

следвало да се извършва ежегодно от В и К оператора. В така представения анализ не се 

съпоставят извършваните дейности и разходи по планирано почистване, които да бъдат 

съпоставени с прогнозните такива, за да се прецени реалната нужда от допълнителни 

средства. В противен случай излиза, че до момента „Софийска вода“ АД не е извършвала 
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планирани почиствания на канализационната мрежа, чрез които да намали риска от нови 

аварии и/или наводнения, а само аварийни ремонти след вече възникнали инциденти по 

мрежата. 

56. Предложените допълнителни разходи за консумативи, включени в текущ ремонт за 

услугата „отвеждане на отпадъчни води“,  би следвало да се отнесат към капиталов проект 

S61 Експлоатационно оборудване ЕиПК. „Софийска вода“ АД не е представила обосновка 

дали до момента подобни разходи са отчитани в ремонтната програма, какъв е бил техния 

дял, съответно да се сравни спрямо предложените нови разходи за 2014-2015 г., за да се 

прецени реалната необходимост от допълнителни средства. 

57. Във връзка с предложените допълнителни разходи за възнаграждения и осигуровки, 

включени в текущ ремонт за услугата „отвеждане на отпадъчни води“ в размер на 750 хил. 

лв. за 2014 г. и 768 хил. лв. за 2015 г. трябва да се отчетат следните факти: (1) Към момента 

на предаване на бизнес план 2009-2015 г., „Софийска вода“ АД не разполага със заверен 

годишен финансов отчет за 2013 г., респективно не може да изготви и/или докаже справки по 

формата на ЕССО за 2013 г. (2) Разходите за възнаграждения и осигуровки при текущ и 

авариен ремонт и до момента са отнасяни към разходите за текущ и авариен ремонт за 

регулаторни цели. „Софийска вода“ АД не е назначила нови служители по тази дейност, 

респективно няма промяна в размера на разходите извън инфлационни корекции. В тази връзка 

„Софийска вода“ АД следва да посочи информация как до момента са осчетоводявани тези 

разходи, и причините за допълнителното включване на разходи за 2014-2015 г., като се спазва 

една и съща логика на завеждане и отчитане на разходите за целия регулаторен период. 

 

В бизнес плана от 04.03.2014 г. „Софийска вода“ АД отчита и прогнозира следните 

разходи за текущ и авариен ремонт за услугата „Отвеждане на отпадъчни води“: 

 

Отвеждане на отпадъчните води: 

Справка № 13 

Отчет Разчет 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Разходи за текущ и авариен ремонт 1 584 1 582 1 604 1 670 1 760 3 448 3 149 

 
Отвеждане на отпадъчните води: 

Справка № 6 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

текущи ремонти 51 65 30 12 79 2 643 2 315 

авариен ремонт 1 533 1 517 1 574 1 659 1 681 802 831 

Kанализация общо 1 584 1 582 1 604 1 671 1 760 3 448 3 149 

 
Видно от данните, „Софийска вода“ АД прави опит коренно да промени начина и 

логиката на отчитане на разходите по тази дейност за удължения регулаторен период, като 

предлага включването на следните дейности: 

 

т. 2.1.1. вкл. Профилактика на улични канали и видеозаснемане, включващ 2 460 хил.лв. 

за 2014 г. и 2 110 хил.лв. за 2015 г. 

 

Във връзка с липсата на адекватна информация за така предложения допълнителен 

разход в БП от 04.03.2014 г., с писмо с изх. № В-17-44-13/12.03.2014 г. по т. 11.3 е изискана 

допълнителна обосновка. В отговор с вх. №  В-17-44-13/24.03.2014 г. „Софийска вода“ АД 

представя следната обосновка: 
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Общ разход по т.2.1.1., от които 2 460 хил. лв. за 

2014 г. 

2 110 хил. лв. 

за 2015 г. 

 Разходи за видеозаснемане 1 485 1 111 

Разходи за профилактика на канали за 1 560 обекти 163 168 

Разходи за консумативи 62 63 

Разходи за възнаграждения и осигуровки 750 768 

  
В представения ПБП от 05.06.2014 г. не са направени корекции в Справка № 6 

„Ремонтна програма“ и в Справка № 13 „Разходи“.  

 
В приложение 9„Ремонтна програма“ е посочена следната информация на стр. 

21:„Както е видно от съпоставката по-долу, прогнозният разход за 2014 г. и 2015 г. (ако бъде 

приспаднат допълнителният разход за видео инспекция на колектори с голям диаметър) е 

съизмерим както с прогнозните данни за 2013г. така и с отчетените данни в годишния доклад 

за 2013 г.“ 

 

 
2013 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

 
прогноза 

отчет 

ЕССО 
прогноза прогноза 

Разход за видео инспекция на колектори с голям 

диаметър над ф100   
1 485 1 111 

Разход без разходи за видео инспекция 1 760 1 793 1 963 2 038 

 

 
Видно от представените данни, „Софийска вода“ АД отчита пълно неизпълнение 

по т. 54, и не отстранява предвидените допълнителни разходи за видео инспекция на 

канали в размер на 1,485 хил. лв. за 2014 г. и 1,111 хил. лв. за 2015 г. При все това, В и К 

операторът прави опити за демонстриране на вариант с и без този разход, като обвързва и 

други предложени допълнителни разходи по тази дейност. Очевидно това е в пряка 

връзка с неизпълнението на указанията по т. 32, където аналогичен разход се отчита като 

инвестиционен за 2013 г. 

Отчита се пълно неизпълнение на указанията по т. 55, т. 56 и т. 57 за преработка на 

прогнозните разходи за текущ ремонт на канализационната мрежа, при спазване 

логиката на отчитаните до момента разходи през регулаторния период 2009-2013 г., и при 

отстраняване на допълнителните разходи за видеоинспекция на улични канали, които 

нямат логиката на разходи за текущ ремонт от една страна, и които самият В и К 

оператор прави опит да отчита като инвестиционни от друга страна. 

Допълнително е видно, че В и К операторът прави опит за паралелно отчитане на 

разходите за възнаграждения и осигуровки на персонала както в перо „Разходи за 

възнаграждения“ и „Разходи за осигуровки“, така и в перо „Разходи за текущ и авариен 

ремонт“. 

 

Указание по т. 58 от решение № БП-2/08.04.2014 г. 

58. В бизнес план 2009-2015 г. липсва и следва да бъде представена обосновка на 

необходимостта от повишаване на разходите за текущ и авариен ремонт за ПСОВ 

„Кубратово“. 

 

В ПБП/05.06.2014 г., Приложение № 9 „Ремонтна програма“ е посочено, че за 2014-2015 

г. се предвиждат нови дейности спрямо 2013 г., поради което общите разходи за текущ и 

авариен ремонт нарастват. 

 

Дейностите в 2014 г., които са нови спрямо 2013 г. са: 
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- Асфалтиране на тротоари на територията на СПСОВ 

- Ремонт и подмяна на дренажи на изсушителни полета 

- Ремонт на пътища между изсушителни полета 

- Боядисване на метални стълби, площадки, парапети, проходни пътеки 

 

Дейностите в 2015 г., които са нови спрямо 2013 г. са: 

- Ремонт и подмяна на дренажи на изсушителни полета 

- Обработка и боядисване на повърхността на бетоновия път и външни стени на първични и 

вторични утаители 

- Обработка и боядисване на външни и вътрешни парапети, пасарелки, тръбопроводи. 

 

Видно от данните, „Софийска вода“ АД продължава да прилага различен подход към 

планирането и отчитането на дейностите по текущ и авариен ремонт и за услугата 

„Пречистване на отпадъчни води“, както и за останалите услуги. Отчитаните дейности за 

периода 2009-2013 г. са различни от предвижданите дейности за 2014-2015 г., което не 

позволява извършването на сравнителен анализ. 

Прогнозираните допълнителни разходи за текущ ремонт за услугите „Доставяне на 

питейна вода“ и „Отвеждане на отпадъчни води“ са констатирани като необосновани, и е 

указано съответните разходи да бъдат отстранени и/или коригирани – по т. 51, 52 и 53 за 

водоснабдяване, и по т. 54, 55, 56 и 57 за отвеждане. 

Допълнително, с указание по т. 41 ясно е указано прогнозирането на всички условно-

постоянни разходи, към които спадат и разходите за текущ и авариен ремонт. 

 

В тази връзка Комисията не признава повишаването на разходите за текущ и 

авариен ремонт за ПСОВ „Кубратово“. Разходите за услугата „Пречистване на отпадъчни 

води“ следва да се прогнозират в съответствие с отчитаните разходи за периода 2009-2013 

г. 

 

Указание по т. 60 от решение № БП-2/08.04.2014 г. 

60. „Софийска вода“ АД следва да предвиди разходите за възнаграждения и осигуровки 

за 2014-2015 г. като индексира с инфлационен индекс отчетните разходи, без да се включват 

допълнителни увеличения. 

 

Разходите за възнаграждения и осигуровки в ПБП/05.06.2014 г. отново не са предвидени 

като отчетни разходи, индексирани с инфлационен индекс, без да се включват допълнителни 

увеличения. 

В тази връзка се отчита пълно неизпълнение по т. 60. 

 

Указание по т. 64 от решение № БП-2/08.04.2014 г. 

64. „Софийска вода“ АД следва да отстрани допуснатата грешка в Справка № 12.2. за 

услугата „Пречистване на отпадъчните води“ за група активи „Други ДНМА“, където е 

посочена балансова стойност 5 065 хил. лв., а отчетната стойност за същата група е в 

размер на 1 880 хил. лв. 

 

С внесения ПБП от 05.06.2014 г., в Справка № 12.2. за услугата „Пречистване на 

отпадъчните води“ за група активи „Други ДНМА“ Софийска вода“ АД е отстранило грешката, 

с което В и К операторът е изпълнил т. 64 от Указанията на ДКЕВР. 

При прегледа на ПБП се констатира, че в Справка № 12.2 за ВС „Вода с непитейни 

качества“ отчетната стойност минус натрупаната амортизация не е равна на балансовата 

стойност за периода 2013 г., 2014 г. и 2015 г. 

Да се отстранят грешките в Справка № 12.2 за ВС „Вода с непитейни качества“ за 

2013 г., 2014 г. и 2015 г., където отчетната стойност минус натрупаната амортизация не е 

равна на балансовата стойност на дълготрайните активите. 
 

Указание по т. 66 от решение № БП-2/08.04.2014 г. 
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66. Данните в справка №11 „Активи с предстоящо извеждане от експлоатация и 

нововъведени активи“ следва да отговарят на данните по години от Справки № 10.1, 10.2 и 

10.03 „Инвестиционна програма“ за отчетния период 2009 -2012 г. и Справка № 12.1 и 

Справка № 12.2. Амортизационен план. 

 

С внесения ПБП с вх. № В-17-44-13/05.06.2014 г., е видно, че данните по години и групи 

активи посочени в Справка № 11 не отговарят на посочените данни по групи активи в справки 

Справки № 12.1 и № 12.2., с което В и К оператора не е изпълнил т. 66 от Указанията на 

ДКЕВР. 

 

Указание по т. 68 от решение № БП-2/08.04.2014 г. 

68. При отчитането на тези фактори – а именно увеличаване на прогнозните 

фактурирани количества, намаляване на прогнозните разходи и предвиждането на 

допълнителен размер на инвестиции, „Софийска вода“ АД следва да преизчисли необходимите 

си годишни приходи, респективно индикативните цени за удължения период на бизнес плана. 

 

„Софийска вода“ АД коригирало само част от прогнозните увеличения на разходи, 

предвидени са по-високи нива на събираемост, не са коригирани прогнозните фактурирани 

количества. Като цяло индикативните цени в бизнес плана не са коригирани, с което не е 

изпълнено указанието по т. 68. 

Така предложените индикативни цени в бизнес плана не са ценообразуващ елемент, и 

не са основание за корекция на цените.  

Разглеждането на заявлението за утвърждаване на цени на В и К услуги, внесено от 

„Софийска вода“ АД с вх. № В-17-44-22/05.06.2014 г. е отделна процедура, която се извършва в 

съответствие с параметрите на одобрения бизнес план на В и К оператора, на указанията 

дадени от Комисията в процеса на разглеждане и одобряване на бизнес плана, и в пълно 

съответствие с изискванията на Наредба за регулиране на цените на В и К услугите (НРЦВКУ) 

и Указания за образуване на цени на В и К услуги при ценово регулиране чрез метода „горна 

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

 

III. Допълнителна информация 

 

С писмо с вход.№ В-17-44-13/23.06.2014 г., Столична община представи на Комисията 

писмо с вход. СО-2600-864/06.06.2014 г. от „Софийска вода“ АД (изход.№ СВ-1677/05.06.2014 

г.), с което дружеството представя на Столична община преработен бизнес план за удължения 

регулаторен период 2014-2015 г., съгласно решение №БП-2/08.04.2014 г на ДКЕВР. 

Съгласно текста на писмото „Софийска вода“ АД информира Столична община, че 

основните разлики между настоящият документ (а именно преработен бизнес план) спрямо 

първоначално подадения проект за бизнес план са свързани с: 

 Инвестиционната програма на Дружеството, която сега е увеличена с 3 млн.лв.; 

 Загубите във водоснабдителната система ще бъдат намалени с 5 млн.м3 повече; 

 Проекта за ултравиолетова дезинфекция на питейна вода е заменен с други проекти; 

 Заложените в първоначалния бизнес план за 2015 г. средства за язовир „Бели Искър“ са 

заместени в преработения бизнес план с други проекти. 

 

Текста на писмото на „Софийска вода“ АД показва, че Дружеството не е спазило в 

цялост указанията на решение №БП-2/08.04.2014 г. в така преработения бизнес план, а е 

изпълнило само част от указанията в решението на Комисията, като акцентира именно 

върху изпълнение на указания по т.30 за корекция на инвестиционната програма (изпълнено 

частично); т. 7.2 за промяна в размера на прогнозните нива на общи загуби, т. 34 за отпадане на 

проекта за УВ дезинфекция в ПСПВ „Бистрица“, т. 39 – инвестициите в яз. „Бели Искър“ 

(изпълнено частично, доколкото не са представени обосновки за извършването на разходи през 

2013-2014 г. от дружеството). 
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 11, ал. 2 от Закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационните услуги  

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

Р Е Ш И: 

 

I. Не одобрява внесеният с писмо с вх. № В-17-44-13/05.06.2014 г. преработен бизнес план 

за дейността на „Софийска вода“ АД за периода 2009-2015 г.  

 

II. Указва на „Софийска вода“ АД да коригира преработен бизнес план 2009-2015 г. 

внесен с писмо с вх. № В-17-44-13/05.06.2014 г. в срок до 31.07.2014 г., при изпълнение на 

следните задължителни указания: 

  

1. Да се изпълни указание по т. 1 от решение № БП-2/08.04.2014 г. на ДКЕВР, като 

се обосноват констатираните разлики в докладваните отчетни данни за нива на 

показатели за качество на В и К услугите за периода 2009-2012 г. и тези, посочени в бизнес 

плана. 

2. Да се изпълни указание по т. 2 от решение № БП-2/08.04.2014 г. на ДКЕВР, като 

за всички показатели, за които е констатирано несъответствие между подхода за 

докладване през регулаторния период 2009-2015 г., както и за показателите, за които са 

докладвани данни за определена година, несъответстващи на останалите, следва да се 

представи необходимата информация и обосновка.  

Констатирано е несъответствие за следните показатели: 

 Показател 3.1 Брой на населението, засегнато от прекъсване на водоснабдяването; 

 Показатели 9.1 Брой аварии на СКО и 9.3 Общ брой аварии на канализационната 

мрежа  

 Показател 10.1 Площ на УПИ, засегнати от наводнения причинени от 

канализациата  

 Показатели 5.6, 11.2, 11.12  Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион  

 Показатели 9.2, 11.4 Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион; 

 Показател 11.14 Общ брой на водомерите (без индивидуалните); 

 Показател 15.3 Брой на персонала осигуряващ канализационни услуги. 

3. Да се изпълнят указания по т. 7.1 от решение № БП-2/08.04.2014 г. на ДКЕВР за 

запазване обема на фактурирана питейна вода за 2014-2015 г. равна на отчетения обем 

през 2011 г. (84 791 хил. м
3
), и по т. 26 от решение № БП-2/08.04.2014 г. на ДКЕВР,  при 

изготвянето на бизнес плана за периода 2009 – 2015 г., за периода 2014-2015 г. следва да се 

прогнозират количества фактурирана питейна вода за ВС „София“ при нива равни на 

постигнатите за 2011 г., доколкото резултатите за 2011 г. съответстват на външните 

фактори, а отчетеното намаление през 2012-2013 г. значително се различава от цялостната 

динамика на външните фактори. 

Както е констатирано и в решение № БП-2/08.04.2014 г., представяната от 

„Софийска вода“ АД информация, включително и информацията от преработен бизнес 

план от 05.06.2014 г. е обща и формална, и не дава отговор на ключови въпроси, сред 

които:  

А) Какви са конкретните причини за драстичното намаление на фактурираните 

количества през 2013 г. спрямо 2012 г. (3,56 млн. м
3
), което представлява 67% от общото 

намаление през 2013 г. спрямо 2009 г. (5,27 млн. м
3
). Направеният от Комисията анализ не 

показва наличие на външни фактори през 2013 г., които да допринесат за такова рязко 

намаление на фактурираните количества.  

Б) Защо липсва взаимовръзка между намаляването на Търговските загуби и 

фактурираните количества, като „Софийска вода“ АД отчита намаление на Търговски 

загуби през 2013 г. в размер на 4 млн. м
3
 в Справка № 7, и същевременно увеличение на 

фактурираните количества с около 727 хил. м
3
 в Приложение № 17. 
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В) Какви са причините да се прогнозира продължаващ спад на фактурираните количества 

с допълнителни 2,4 млн. м
3
 през 2014-2015 г. при положение, че „Софийска вода“ АД 

прогнозира намаление на Търговски загуби в общ размер 5,4 млн. м
3
 през 2015 г. спрямо 2013 

г. (съгласно Справка № 7), и прогнозира увеличаване на фактурираните количества 

вследствие на оптимизиране на Търговските загуби с общо 1,079 млн. м
3
 (данни от 

Приложение № 17). 

4. Да се изпълни указание по т. 9 от решение № БП-2/08.04.2014 г. на ДКЕВР, като 

броят на водомерите преминали последваща проверка следва да се докладва по 

консистентен начин за целия период. Констатирано е, че за 2012-2013 г. се докладват само 

монтирани водомери, а за 2014-2015 г. – монтирани и проверени. 

5. „Софийска вода“ АД следва да представи отчетни и прогнозни данни за брой 

монтирани водомери и брой проверени водомери за периода 2009-2015 г., като данните са 

в съответствие с данните в Справка № 4 показател 11.13, и следва да обясни направените 

корекции в данните за показатели 11.13 и 11.14 в Справка № 4. 

6. „Софийска вода“ АД следва да разясни как е формиран инвестиционния бюджет 

по проект СМ01, който предвижда сериозно завишаване на инвестиционните разходи за 

монтаж на приходни водомери през 2014-2105 г., докато същевременно дружеството 

предвижда намаление на броя водомери за монтаж. 

7. Да се изпълни указание по т. 10 от решение № БП-2/08.04.2014 г. на ДКЕВР, като 

„Софийска вода“ АД следва да представи информация относно мерките, предвиждани за 

независимата система за промишлено водоснабдяване, с оглед докладваните високи нива 

на загуби на непитейна вода и лошото състояние на системата.  

Представените мерки в преработения бизнес план относно системата за 

промишлено водоснабдяване са в недостатъчен вид, и не показват наличието на цялостна 

концепция относно бъдещето на системата за промишлено водоснабдяване. Нещо повече 

– посочената информация е вътрешно противоречива, доколкото не се изяснява как 

„Софийска вода“ АД планира да реконструира участъци от мрежата, и да намалява 

диаметрите в дадени участъци (информация от стр. 68) след като за системата липсва 

актуален идеен проект, предоставен от СО, на базата на който да се планират проекти 

за реконструкция и/или рехабилитация (стр. 37). 

8. Да се изпълни указание по т. 11 от решение № БП-2/08.04.2014 г. на ДКЕВР, като 

Софийска вода“ АД следва да изясни констатираните несъответствия в отчетните данни 

за периода 2009 – 2011 г., докладвани през годините и тези посочени в бизнес плана за ВС 

„Бели Искър“, относно количества неинкасирана вода. 

9. Да се изпълни указание по т. 14 от решение № БП-2/08.04.2014 г. на ДКЕВР, като 

„Софийска вода“ АД следва да обясни констатираните разлики по отношение на 

информацията за брой потребители за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни 

води в бизнес плана спрямо отчетните данни за 2012 г. 

10. Да се изпълни указание по т. 19 от решение № БП-2/08.04.2014 г. на ДКЕВР, 

като „Софийска вода“ АД представи детайлна информация и обосновка на начина на 

изчисление и определяне на броя аварии на СКО и на канализационната мрежа за целия 

период на бизнес план 2009-2015 г., като обоснове отчетените и докладвани данни за 2013-

2015 г., които са изцяло несравними с тези за 2009-2012 г. В и К операторът следва да 

обясни методиката за изчисление на броя аварии по канализационната мрежа и СКО, 

като обоснове разликите с бройките събития докладвани в Справка 6 Ремонтна програма. 

11. Да се изпълни указание по т. 22 от решение № БП-2/08.04.2014 г. на ДКЕВР, 

като „Софийска вода“ АД следва да предвиди потребление на електроенергия в кВтч за 

всички системи и услуги в съответствие с прогнозния обем на водни количества и 

планирани мерки за енергийна ефективност. Направените прогнози за 2014-2015 г. за 

услугата „доставяне на питейна вода“ и „пречистване на отпадъчни води“ за ВС „ 

София“ не съответстват на останалите параметри на бизнес план. 

12. Да се изпълни указание по т. 23 от решение № БП-2/08.04.2014 г. на ДКЕВР, 

като „Софийска вода“ АД следва да представи информация относно начина на доставяне 

на електроенергия средно напрежение, обосновка на отчетени за 2013 г. и планирани за 

2014-2015 г. цени,  използван доставчик и др. 
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13. Да се изпълни указание по т. 23 от решение № БП-2/08.04.2014 г. на ДКЕВР, 

като при планирането на инвестиционната програма за периода 2014-2015 г. следва да се 

добави и изпълни обема от инвестициите, които не са изпълнени и/или признати от 

ДКЕВР за периода 2009-2013 г., съгласно одобрения бизнес план, в допълнение към 

инвестициите, определени съгласно т. 43.2 от Указанията. 

14. „Софийска вода“ АД следва да представи технико-икономически анализ, който 

да обоснове приетата граница от 10 метра, над която да се счита, че е реализирано 

съществено и дълготрайно подобрение на актива (уличен водопровод и/или канал) по 

проекти WS15 и СМ05. Така представената информация в рамките на няколко абзаца 

далеч не е достатъчна и/или приемлива за Комисията за да приеме разходите за подмяна 

на В и К обекти с дължина по-голяма или равна на 10 метра като инвестиции. 

15. „Софийска вода“ АД следва да представи информация за разходите по години 

по проекти WS15 и СМ05 за периода 2009-2013 г. до 10 метра, и над 10 метра 

включително. За обектите с дължина по-голяма или равна на 10 метра следва да бъде 

предоставен списък с конкретните обекти, с посочени технически параметри (номер 

възлагане, адрес, дължина материал, диаметър, стойност, дата на изпълнение). 

16. С оглед на обстоятелството, че отчетените разходи по проекти WS15 и СМ05 за 

периода 2009-2013 г.  с дължина до 10 метра не могат да бъдат признати за инвестиции, 

същите се изключват от РБА, и „Софийска вода“ АД следва да допълни инвестиционната 

си програма за периода 2014-2015 г. с допълнителни инвестиции в размер на тези разходи 

над средния размер от 38 221 хил. лв., който следва да бъде запазен през удължения 

регулаторен период. 

17. В случай, че „Софийска вода“ АД не предостави така изисканата информация 

в поставения срок и с необходимото съдържание, обхватност и качество, чрез които да 

обоснове и защити предложената граница от 10 метра, над която изпълнените обекти по 

проекти WS15 и СМ05 да се считат за инвестиции, Комисията ще откаже приемането на 

пълните отчетени разходи по проекти WS15 в размер на 11 771 080 лв., и СМ05 в размер 

на 4 848 476 лв. за обекти с дължина между 2 и 60 метра, или общ размер от 16 619 556 лв., 

няма да признае тези средства за инвестиции, и ще ги изключи от РБА.  

18. С оглед признаването на изпълнените обекти през периода 2009-2010 г. по реда 

на чл. 151, ал. 1, т. 5 на ЗУТ като текущ ремонт като инвестиция, „Софийска вода“ АД 

следва да предостави списък с изпълнените конкретни обекти по този ред в срока за 

внасяне на ревизиран бизнес план, и следва да предостави потвърждения от Столична 

община за изпълнението на тези обекти в срок от 4 месеца от срока за внасяне на 

ревизиран бизнес план. За тези обекти, за които не бъде представена информация и/или 

потвърждение от СО за тяхното изпълнение, тяхната стойност следва да се изключи от 

инвестиционната програма, и да бъде планирана за допълнително изпълнение през 2015 г. 

над средния размер от 38 221 хил. лв., който следва да бъде запазен през удължения 

регулаторен период. 

19. Да се изпълни указание по т. 32 от решение № БП-2/08.04.2014 г. на ДКЕВР, 

като докладваният разход от 1 424 681 лв. за 2013 г., отчетен като външна услуга за 

видеозаснемане на улични канали бъде отстранен от инвестиционната програма за 2013 г. 

Същият не се признава за инвестиция. 

20. „Софийска вода“ АД следва да допълни инвестиционната си програма за 

периода 2014-2015 г. с допълнителни инвестиции в размер на 1 424 681 лв. над средния 

размер от 38 221 хил.лв., който следва да бъде запазен през удължения регулаторен 

период.  

21. Във връзка с продължаващото неизпълнение на указанието на комисията по т. 

32 от решение № БП-2/08.04.2014 г., констатираното противоречие в начина на отчитане 

на така направения разход (повторно отчитане по проект S01, което самото дружество 

вече е признало като техническа грешка), и неяснотата около начина на възлагане и 

изпълнение на тази дейност от външен изпълнител (липсва информация в отчетни данни 

за 2013 г.) следва да се изпрати сигнал към Агенция за държавна финансова инспекция 

(АДФИ) и Столична община, с искане за извършване на пълна проверка около така 
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възложената към външни подизпълнители дейност и изразходвани средства в размер на 1 

424 681 лв. за видеозаснемане на улични канали. 

22. Да се изпълнят указания по т. 35 от решение № БП-2/08.04.2014 г. на ДКЕВР, 

като се преработи предвидения капиталов бюджет за проект CS05A „Софтуер за 

фактуриране – подмяна“ в размер на 3,5 млн. лв., и от него се отстранят оперативни 

разходи, и по т. 48 като се елиминира дублиране на капиталови и оперативни разходи по 

проект CS05A „Софтуер за фактуриране – подмяна“.  

Видно от данните, в рамките на капиталовия бюджет са предвидени разходи за 

поддръжка на лицензии в общ размер от 572 592 лв., като същите разходи се предвиждат 

и като допълнителни оперативни разходи. Представени са допълнителни оперативни 

разходи, които не са обосновани и изяснени в цялост.  

23. Да се изпълни указание по т. 38 от решение № БП-2/08.04.2014 г. на ДКЕВР, 

като „Софийска вода“ АД следва да представи ясно обосновано становище относно 

статута и собствеността на софтуерите и базите данни, изпълнени като част от 

инвестиционната програма.  

24. Да се изпълни указание по т. 39 от решение № БП-2/08.04.2014 г. на ДКЕВР.  

„Софийска вода“ АД не е представило необходимите документи, указващи ангажимента 

за възлагане и финансиране на дейностите по изготвяне на експертиза, идеен и работен 

проект за укрепване на стената на яз. Бели Искър, доколкото тези дейности са извън 

обхвата на дейностите по експлоатация и поддръжка на съоръжението, вменени на 

оператора (концесионера) съгласно изискванията на § 10 ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗВ, и  

чл.17.4.1. на Договора за концесия, и потвърдени чрез становище на МРР (вх. № на СО 

0403-48/11/18.11.2013 г.).  

Нещо повече – констатира се, че „Софийска вода“ АД е нарушила поетите 

ангажименти в Бизнес план 2009-2013 да не извършва капиталови разходи по проект 

WT07 в рамките на периода на бизнес плана, съгласно изрично становище и постигнато 

споразумение със Столична община, описано в бизнес плана. 

25. Дружеството следва да представи документи и обосновка за основанието за 

извършване на разходи за експертиза, идейни и работни проекти в срок от 4 месеца от 

приемане на настоящето решение, с оглед признаването на докладваните разходи от 583 

хил. лв. за 2013 г. и 224 хил. лв. за 2014 г. (общо 807 хил. лв.) в инвестиционната програма 

за периода 2013-2014 г. 

26. В случай, че документите по т. 25 от настоящето решение не бъдат представени, 

така направените разходи в размер на 807 хил. лв. за периода 2013 – 2014 г. във ВС „Бели 

Искър“ не се признават за инвестиция, респективно „Софийска вода“ АД следва да 

допълни инвестиционната си програма за ВС „София“ за 2015 г. с 807 хил. лв. над 

средния размер от 38 221 хил. лв., който следва да бъде запазен през удължения 

регулаторен период. 

27. „Софийска вода“ АД следва да представи информация за направените 

възлагания,  сключените договори и поетите ангажименти между „Софийска вода“ АД, 

Уотър Индъстри Съпорт Анд Екукейшън“ ЕООД„Прима Инвест Консулт“ ЕООД по 

отношение на язовир „Бели Искър“. 

28. Да се изпълнят указания по т. 37 и т. 47 от решение № БП-2/08.04.2014 г. на 

ДКЕВР относно отчитането на капиталови и оперативни разходи по проект CS08 ГИС 

(Географски информационни системи). „Софийска вода“ АД следва да представи 

доказателство, че проект ГИС е заведен като актив в счетоводната система на 

дружеството, което да обоснове настъпилата промяна в начина на отчитане на разходите 

по проекта, съгласно която от 2013 г. всички разходи за ИТ поддръжка и годишните 

софтуерни лицензи на ГИС системата на „Софийска вода” АД стават част от 

оперативните разходи. 

29. Да се изпълни указание по т. 41 от решение № БП-2/08.04.2014 г. на ДКЕВР, 

като „Софийска вода“ АД следва да прогнозира условно-постоянните разходи за периода 

2014-2015 г. с инфлационен индекс, без да се включват допълнителни разходи. Така 

предвиденото увеличение няма да бъде разглеждано като основание за повишение на 

разходите за текущ и авариен ремонт при разглеждане на заявление за цени, внесено с вх. 
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№ В-17-44-22/05.06.2014 г. към преработен бизнес план, внесен с вх. № В-17-44-

13/05.06.2014 г. 

30. Да се изпълни указание по т. 42 от решение № БП-2/08.04.2014 г. на ДКЕВР, 

като коригираните разходи се отразят в прогнозните годишни финансови отчети до края 

на регулаторния период. 

31. Да се изпълни указание по т. 49 от решение № БП-2/08.04.2014 г. на ДКЕВР, 

като „Софийска вода“ АД следва да коригира и преработи представените допълнителни 

оперативни разходи за ИТ съгласно  инвестиционни проекти CS08, CS05a и CS05, като 

елиминира потенциалното дублиране на разходи между тях. Предвидените допълнителни 

разходи няма да бъдат разглеждани като основание за повишение на разходите за външни 

услуги при разглеждане на заявление за цени, внесено с вх. № В-17-44-22/05.06.2014 г. към 

преработен бизнес план, внесен с вх. № В-17-44-13/05.06.2014 г. 

32. Да се изпълни указание по т. 51 от решение № БП-2/08.04.2014 г. на ДКЕВР, 

като предложеният допълнителен разход 1 000 хил. лв. за извършване на обследване 

трасетата на довеждащи водопроводи бъде отстранен от разходите за текущ и авариен 

ремонт. 

33. Във връзка с продължаващото неизпълнение на указанието на комисията по т. 

51 от решение № БП-2/08.04.2014 г., констатираното извършено възлагане на тази дейност 

на външен изпълнител от 08.01.2014 г. на стойност 999 917,1 лв. без ДДС, без провеждане 

на тръжна процедура по ЗОП, както и констатираното допълнително възлагане от 

20.05.2014 г. на проучвания към същия външен подизпълнител на стойност 494 734,12 лв. 

без ДДС, и неяснотата около начина на възлагане и изпълнение на тази дейност от 

външен изпълнител да се изпрати сигнал към Агенция за държавна финансова 

инспекция (АДФИ) и Столична община, с искане за извършване на пълна проверка около 

така възложената към външни подизпълнители дейност по процедури 00435-2014-0002 и 

00435-2014-0038, съгласно информацията на интернет страницата на АОП. 

34. Възложеният разход от 1 494 651,22 лв. без ДДС ( възлагане в размер на 

999 917,1 лв. без ДДС от 08.01.2014 г. и възлагане в размер на 494 734,12 лв без ДДС от 

20.05.2014 г.) да бъде изключен от размера на признатите годишни разходи за текущ и 

авариен ремонт в ценовия модел на „Софийска вода“ АД, при разглеждане на заявление 

за цени, внесено с вход.№ В-17-44-22/05.06.2014 г. към преработен бизнес план, внесен с 

вход.№ В-17-44-13/05.06.2014 г. 

35. Да се изпълни указание по т.52 от решение № БП-2/08.04.2014 г. на ДКЕВР, като 

разходите за подмяна на водопроводи с дължина между 2-10 метра (от 2013 г. „Софийска 

вода“ АД е променила начина на отчитане между 2-12 метра) следва да бъдат изключени 

от разходите за текущ и авариен ремонт през периода 2014-2015 г. Същите няма да бъдат 

разглеждани като основание за повишение на разходите за текущ и авариен ремонт при 

разглеждане на заявление за цени, внесено с вх. № В-17-44-22/05.06.2014 г. към преработен 

бизнес план, внесен с вх. № В-17-44-13/05.06.2014 г. 

36. Да се изпълнят указания по т. 54, т. 55, т. 56 и т. 57 от решение № БП-

2/08.04.2014 г. на ДКЕВР, като разходите за текущ и авариен ремонт за услугата 

„Отвеждане на отпадъчни води“ за периода 2014-2015 г. се преработят при спазване 

логиката на отчитаните до момента разходи през регулаторния период 2009-2013 г., и при 

отстраняване на допълнителните разходи за видеоинспекция на улични канали, които 

нямат логиката на разходи за текущ ремонт от една страна, и които самият В и К 

оператор прави опит да отчита като инвестиционни от друга страна. 

37. От планираните разходи за текущ и авариен ремонт за услугата „Отвеждане на 

отпадъчни води“ за периода 2014-2015 г. да се отстранят предложените допълнителни 

разходи за видеозаснемане на канали в размер на 1 485 хил. лв. за 2014 г. и 1 111 хил. лв. 

за 2015 г. 

38. От планираните разходи за текущ и авариен ремонт за услугата „Отвеждане на 

отпадъчни води“ за периода 2014-2015 г. да се отстранят предложените допълнителни 

разходи за възнаграждения и осигуровки в размер на 750 хил. лв. за 2014 г. и 768 хил. лв. 

за 2015 г., доколкото се прави опит за паралелно отчитане на разходите за 
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възнаграждения и осигуровки на персонала както в перо „Разходи за възнаграждения“ и 

„Разходи за осигуровки“, така и в перо „Разходи за текущ и авариен ремонт“. 

39. Предложените допълнителни разходи за  текущ и авариен ремонт за услугата 

„Отвеждане на отпадъчни води“ за периода 2014-2015 г. няма да бъдат разглеждани като 

основание за повишение на разходите за текущ и авариен ремонт при разглеждане на 

заявление за цени, внесено с вх. № В-17-44-22/05.06.2014 г. към преработен бизнес план, 

внесен с вх. № В-17-44-13/05.06.2014 г. 

40. Във връзка с указание по т. 58 от решение № БП-2/08.04.2014 г. на ДКЕВР, 

предложените допълнителни разходи за  текущ и авариен ремонт за услугата 

„Пречистване на отпадъчни води“ за периода 2014-2015 г. няма да бъдат разглеждани 

като основание за повишение на разходите за текущ и авариен ремонт при разглеждане на 

заявление за цени, внесено с вх. № В-17-44-22/05.06.2014 г. към преработен бизнес план, 

внесен с вх. № В-17-44-13/05.06.2014 г. 

41. Да се изпълни указание по т.60 от решение № БП-2/08.04.2014 г. на ДКЕВР, като 

„Софийска вода“ АД следва да предвиди разходите за възнаграждения и осигуровки за 

2014-2015 г. като индексира с инфлационен индекс отчетните разходи, без да се включват 

допълнителни увеличения. Така предвидените увеличения няма да бъдат разглеждани 

като основание за повишение на разходите за текущ и авариен ремонт при разглеждане на 

заявление за цени, внесено с вх. № В-17-44-22/05.06.2014 г. към преработен бизнес план, 

внесен с вх. № В-17-44-13/05.06.2014 г. 

42. Да се отстранят грешките в Справка № 12.2 за ВС „Вода с непитейни качества“ 

за 2013 г., 2014 г. и 2015 г., където отчетната стойност минус натрупаната амортизация не 

е равна на балансовата стойност на дълготрайните активите. 

43. Да се изпълни указание по т. 66 от решение № БП-2/08.04.2014 г. на ДКЕВР, 

като данните в справка № 11 „Активи с предстоящо извеждане от експлоатация и 

нововъведени активи“ следва да отговарят на данните по години от Справки № 10.1, 10.2 

и 10.03 „Инвестиционна програма“ за отчетния период 2009 -2012 г. и Справка № 12.1 и 

Справка № 12.2. Амортизационен план. 

 

III. Във връзка с констатираните неизпълнения на указанията на Комисията от решение 

№ БП-2/08.04.2014 г., както и указания по т. 21 и т. 33 и от настоящето решение, да се 

изпрати искане към Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ) и Столична 

община за проверка на следните възложени дейности: 

III.1. Проверка на дейността по видеоинспекция на улични канали, за която през 2013 г. 

са отчетени 1 424 681 лв. 

III.2. Проверка на процедури възложени през 2014 г., както следва: 00435-2014-0002 

„Провеждане на инженерногеоложко обследване (проучване) на трасетата 

(полосите) и техническо обследване на довеждащите водопроводи и прилежащите 

им съоръжения“ и 00435-2014-0038„ Допълнително инженерно-геоложко обследване 

на водопровод ДУ 900 – в района на р-р „Модерно предградие“, съгласно 

информацията на интернет страницата на АОП. 

 

IV. В случай, че след изтичане на срока за ревизиране на преработен бизнес план 2009-

2015 г. внесен с писмо с вх. № В-17-44-13/05.06.2014 г. съгласно настоящето решение – а 

именно 31.07.2014 г. – „Софийска вода“ АД не внесе ревизиран бизнес план съгласно 

указанията на настоящето решение, и при спазване указанията от решение №БП-

2/08.04.2014 г., Kомисията ще приеме така внесения преработен бизнес план с вход. № В-

17-44-13/05.06.2014 г. с изключение на неизпълнените указания от решение №БП-

2/08.04.2014 г. и в съответствие с указанията от настоящето решение. 

 

V. След изтичане на срока за ревизиране на преработен бизнес план 2009-2015 г. внесен с 

писмо с вх. № В-17-44-13/05.06.2014 г. съгласно настоящето решение  – а именно 31.07.2014 

г. – Комисията ще стартира процедура по разглеждане на заявление за утвърждаване на 

цени на В и К услуги, внесено от „Софийска вода“ АД с вх. № В-17-44-22/05.06.2014 г. въз 
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основа на указанията от решение № БП-2/08.04.2014 г. и указанията от настоящето 

решение, които ще намерят отражение в ценообразуващите елементи. 

 

VI. Да се информира Столична община за настоящето решение. 

 

 

 

 

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                  ЛИЛЯНА МЛАДЕНОВА 
 (Заповед № З-ОХ-102/01.07.2014 г.) 

       

       

 

      и.д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

            МАРИЕЛА ЦАНКОВА 
 

 


