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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Ц- 018 
от 26.05.2008 г. 

 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
на закрито заседание, проведено на 26.05.2008 г., като разгледа представените във 
връзка с изпълнение на условията по т. ІІІ от решение на ДКЕВР  
№ Ц-053/23.04.2007 г. доказателства от „Софийска вода” АД и Столична община, 
установи следното: 
  
 С т. І от решение № Ц-053/23.04.2007 г. на ДКЕВР, считано от 1.05.2007 г. са 
утвърдени ценообразуващите елементи на "Софийска вода" АД, в т.ч. необходими 
годишни приходи и регулаторна база на активите за всяка от предоставяните услуги: 
"доставяне на вода на потребителите", "отвеждане на отпадъчните води", "пречистване 
на отпадъчните води"; количествата вода за доставяне на потребителите, за отвеждане 
на отпадъчните води и за пречистване; както и нормата на възвращаемост на капитала. 
С т. ІІ от административния акт, считано от 1.05.2007 г. са утвърдени цени без ДДС на 
предоставяните от "Софийска вода" АД В и К услуги, съответстващи на утвърдените в 
т. І ценообразуващи елементи. С т. ІІІ от решение № Ц-053/23.04.2007 г. ДКЕВР е 
утвърдила на дружеството комплексна цена в размер на 1.02 лв./куб. м. без ДДС с 
отлагателно условие да представи доказателства и комисията да констатира 
изпълнение на следното: 

1. „Софийска вода” АД да сключи договор за кредит с Европейската банка за 
възстановяване и развитие в размер на 50 млн.лв. и да му бъде преведен първия транш 
по този кредит; 

2. До изпълнение на условието по т. 1 „Софийска вода” АД да реализира 
инвестиции в размер не по-малък 15 млн. лева от предвидените в инвестиционната 
програма за 2007 г. на одобрения бизнес план на дружеството; 

3. „Софийска вода” АД и специализираните органи на Столична община, 
отговорни за контрола по изпълнението на условията на концесионния договор, да 
представят в ДКЕВР необходимите документи, доказващи реализацията на 
инвестициите по т. 2, съобразно изискванията на действащите нормативни актове и 
клаузите на концесионния договор. 

Съгласно т. ІV от решение № Ц-053/23.04.2007 г. „Софийска вода”АД прилага 
цените по т. ІІІ от 1-во число на следващия месец след констатиране от комисията на 
изпълнението на условията по т. ІІІ. 

Към настоящия момент в ДКЕВР са представени следните документи във връзка 
с изпълнение на условията по т. ІІІ от решение № Ц-053/23.04.2007 г.: 

1. Писмо с вх. № В-17-44-12/19.03.2008 г. на „Софийска вода” АД относно 
извършени от дружеството инвестиции през 2007 г.; 

2. Писмо с вх. № В-07-00-6/20.03.2008 г. от Столична община, с приложени към 
него решение № 90/28.02.2008 г. на СОС за даване на съгласие за сключване на  
договор за заем между „Софийска вода” АД и ЕБВР, както и доклад от „Софийска 
вода” АД за направените инвестиции за периода януари – декември 2007 г.  

3. Писмо с вх. № В-07-00-6/04.04.2008 г. от Столична община с приложен 
Годишен доклад за изпълнението на концесионния договор, сключен между Столична 
община и „Софийска вода”АД за 2007 г.;  
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4. Писмо с вх. № В-03-10-18/09.04.2008 г. от Министъра на финансите с 
приложен към него проект BDS08-058 на Европейската банка за възстановяване и 
развитие (ЕБВР). 

5. Факс от 20.05.2008 г. от Европейската банка за възстановяване и развитие, с 
който банката предоставя информация на ДКЕВР, че договорът за кредит между 
„Софийска вода” АД и ЕБВР е сключен на 30.04.2008 г. 

 
След преглед и анализ на представените документи беше установено следното: 
Във връзка с изпълнението на условието по т. ІІІ.1 от решение  

№ Ц-053/23.04.2007 г. на ДКЕВР е разработен проект на ЕБВР Bulgaria: Sofia Water 
Infrastructure PPP (BDS08-058), който предвижда отпускане на заем за „Софийска вода” 
АД в общ размер от 51,5 млн. евро. Целта на заема е да бъдат рефинансирани стари 
задължения на дружеството и да бъде финансирана част от инвестиционната програма 
на „Софийска вода” АД за периода 2008-2010 г. Заемът ще бъде преведен на 
„Софийска вода” АД на три транша, както следва: 

1. Транш 1 – 25,9 млн. евро, предназначен за рефинансиране на стари 
задължения; 

2. Транш 2 – 0,6 млн. евро, предназначен да удовлетвори регулаторното 
изискване за отпускане на част от финансирането като условие за започване 
прилагането на утвърдената по-висока цена. 

3. Транш 3 – 25,0 млн. евро, предназначен за финансиране на част от 
инвестиционната програма на „Софийска вода” АД за периода 2008-2010 г.  

Заложеният в проекта заем значително превишава поставеното в т.ІІІ.1 от 
решението условие на  „Софийска вода” АД да сключи договор за кредит с ЕБВР в 
размер на 50 млн.лева. Същото произтича от факта, че проектът на ЕБВР  обвързва 
всички приложими условия по отношение на изпълнението на одобрените от ДКЕВР 
инвестиции, обслужването на съществуващите финансови задължения на дружеството 
и реални възможности за възстановяване на заема по проекта.  Необходимо условие за 
реализирането на проекта на ЕБВР е „Софийска вода” АД да формира приходи на 
основата на  комплексна цена от 1.02 лв./куб.м.  

С факс от 20.05.2008 г. ЕБВР е предоставила информация на ДКЕВР, че 
договорът за кредит между „Софийска вода” АД и ЕБВР е сключен на 30.04.2008 г. 
Посочено е, че общият размер на кредита е 51,5 млн. евро, от който 25,9 млн. евро са за 
рефинансиране на съществуващи задължения и остатъкът от 25,6 млн. евро (50 млн. 
лв.) представлява допълнително финансиране, предназначено за обезпечаване на част 
от инвестиционната програма на „Софийска вода” АД. Съгласно предоставената 
информация, първият транш от допълнителното финансиране се предвижда да бъде 
преведен до края на м. май 2008 г. 

Предвид гореизложеното комисията приема, че условието по т. ІІІ.1 от решение 
№ Ц-053/23.04.2007 г., в частта касаеща, сключване на договор за кредит с 
Европейската банка за възстановяване и развитие в размер на 50 млн.лв. е изпълнено, а 
по отношение на изискването за превеждане на първия транш по този кредит е налице 
сигурност за изпълнението му. 

 
Във връзка с изпълнението на условията по т. ІІІ.2 и т. ІІІ.3 от решение  

№ Ц-053/23.04.2007 г. на ДКЕВР „Софийска вода” АД е представило писмо с вх.  
№ В-17-44-12/19.03.2008 г., с което дружеството декларира инвестиции през 2007 г. в 
размер на 17 866 963,85 лева, както и че изпълнението на инвестиционната програма е 
следено документално и с посещения по обекти през целия период от отдел 
„Концесионен контрол” към Столично община.    

С писмо с вх. № В-07-00-6/04.04.2008 г. Столична община е представила 
Годишен доклад за изпълнението на концесионния договор, сключен между Столична 
община и „Софийска вода” АД за 2007 г., приет на заседание на 17.03.2008 г. от 
Комисията за контрол по изпълнението на концесионния договор, сключен между 
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Столична община и „Софийска вода” АД, във връзка с доставката на В и К услуги за 
Столична община. Комисията за контрол е специализиран общински орган, назначен 
със заповеди № РД-09-01-158/18.04.2007 г. и № РД-09-08-161/02.06.2007 г. на кмета на 
Столична община. Изготвеният от комисията доклад е одобрен от кмета на Столична 
община, като в него е констатирано, че „Софийска вода” АД отчита инвестиции за 2007 
г. на обща стойност 17 866 964 лв. От тях ДКЕВР не признава отчетени инвестиции в 
размер на 1 055 000 лв., тъй като същите са извършени през предходни години. 

Предвид гореизложеното комисията приема, че са изпълнени условията по  
т. ІІІ.2 и т. ІІІ.3 от решение № Ц-053/23.04.2007 г., касаещи извършването на 
инвестициите и приемането им от специализирания орган на Столична община.   

 
С оглед изложените по – горе факти и обстоятелства, комисията счита, че 

„Софийска вода” АД е изпълнила условията, заложени в т. ІІІ от решение  
№ Ц-053/23.04.2007 г., с изключение само на частта от условието по т. ІІІ.1, касаеща 
изискването за превеждане на първия транш по договора за кредит с Европейската 
банка за възстановяване и развитие, поради което дружеството може да прилага 
утвърдените по т. ІІІ от същото решение цени, считано от 1-во число на следващия 
месец след представяне на доказателство за извършения превод.  

 
 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от Административно-

процесуалния кодекс във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 13 от Закона за 
регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и свое решение  
№ Ц-053/23.04.2007 г.  

  
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
Р Е Ш И: 

 
 Констатира, че „Софийска вода” АД е изпълнило условията по т. ІІІ от 
решение № Ц-053/23.04.2007 г. на ДКЕВР, с изключение само на частта от 
условието по т. ІІІ.1, касаеща изискването за превеждане на първия транш по 
договора за кредит с Европейската банка за възстановяване и развитие и считано 
от 1-во число на следващия месец след представяне на доказателство за 
превеждане на този транш може да прилага утвърдените цени по т. ІІІ от решение 
№ Ц-053/23.04.2007 г.  
 
 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 

14 (четиринадесет) дневен срок. 

 


