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ДО 

Г-Н ИВАН ИВАНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР 

 

 

Д О К Л А Д 

 

ОТ 

 

Главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги” и дирекция „Правна“ 

 

 

Относно:  Изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2019 г. по реда на чл. 6, т. 2 и 

чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните 

услуги   

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

 

С Постановление № 8 от 18.01.2016 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 6 от 

22.01.2016 г., в сила от 22.01.2016 г.) са приети Наредба за регулиране на качеството на 

водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) и Наредба за регулиране на 

цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ), които се прилагат за 

регулаторния период по чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и 

канализационните услуги (ЗРВКУ), започващ от 1 януари 2017 г., както и за следващи 

регулаторни периоди.  

На основание приетите наредби, КЕВР е приела указания и решения по тяхното 

прилагане, както следва: 

- Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на 

водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017-2021 г., 

приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 2 (Указания НРКВКУ); 

- Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните 

услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2017-2021 г., приети с 

решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 3, поправени с решение по Протокол № 118 

от 07.06.2016 г., т. 8 (Указания НРЦВКУ); 

- Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. за утвърждаване на норма на възвръщаемост 

на собствения (НВск) и на привлечения (НВпк) капитал, и нетен цикъл на оборотния 

капитал (НЦОК) в дни по години за съответните групи ВиК оператори за регулаторен 

период 2017-2021 г.; 

- Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. за определяне на групи ВиК оператори и 

определяне на прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за 

регулаторен период 2017-2021 г. 

 

Съгласно чл. 29, ал. 1 от НРЦВКУ, при прилагане на методите на ценово 

регулиране „горна граница на цени“ и „горна граница на приходи“ одобрените цени за 

всяка година от бизнес плана се изменят служебно от Комисията в съответствие с чл. 6,  

т. 2 и 3 във връзка с чл. 4. Ал. 2 от същата разпоредба посочва, че измененията по ал. 1 се 

извършват ежегодно с решение на Комисията, което се взема в закрито заседание преди 

началото на ценовия период, за който се отнасят. Съгласно чл. 29, ал. 3 от НРЦВКУ при 
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измененията по ал. 1 се извършва анализ на социалната поносимост на цените на ВиК 

услуги. Ал. 5 от същата разпоредба посочва, че решението по ал. 2 влиза в сила от 1 

януари на ценовия период, за който се отнася. 

Във връзка с разпоредбите на чл. 29, ал. 1 от НРЦВКУ, със Заповед № З-В-25 от 

23.11.2018 г. на Председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши 

анализи, въз основа на които да бъдат изготвени доклад и проект на решение във връзка с 

годишните изменения на одобрените цени на ВиК услуги за 2019 г. 

Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ при прилагане на метода за ценово регулиране 

„горна граница на цени“, Комисията едновременно утвърждава цени на ВиК оператора за 

първата година от регулаторния период и одобрява цени за следващите години от 

регулаторния период, които се изменят в края на ценовия период с инфлационен индекс, 

намален с коефициент Х; регулаторният период е с продължителност по чл. 10, ал. 1 от 

ЗРВКУ; Комисията по реда на чл. 29 изменя одобрената цена за следващата година от 

бизнесплана на базата на актуална информация за инфлацията от влизането в сила на 

утвърдената цена за първия ценови период и коефициент X; изменението се извършва по 

реда на глава четвърта, раздел ІІ и се изчислява по следната формула: 

Цt = Ц (БПt) x (1 + И - X) t, 

където: 

Ц са цените на В и К оператора; 

t – времевият индекс; 

Ц (БПt) – одобрената цена на В и К оператора за съответната година от 

бизнесплана;  

И – инфлацията за периода от влизането в сила на утвърдената цена за първия 

ценови период до датата на изчисление на изменението, която влияе върху разходите на В 

и К оператора; 

Х - коефициент, който се изчислява по следната формула:  

Х = Е +Q + Y, 

където: 

E е коефициент за подобряване на ефективността за година t; коефициентът е 

индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя от Комисията за всеки ценови период 

с решението по чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ. 

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула: 

Q = Qр + Qи, 

където: 

Qр е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи; с решението по чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията определя 

конкретните разходи за всеки ВиК оператор, за които ще се прилага коефициентът Qр; 

Qи – коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

инвестиции, извършени за изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на 

показателите за качество на ВиК услугите, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от 

НРЦВКУ; 

Y – коефициент, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива 

на единните показатели за ефективност, определени по реда на чл. 4, ал. 2, т. 1 от 

НРЦВКУ, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от същата наредба.Според т. 51 от 

Указания НРЦВКУ, през регулаторния период 2017-2021 г. Комисията прилага метода 

„горна граница на цени”, при който утвърждава цени на ВиК услуги за първата година от 

регулаторния период , и одобрява цени за следващите години. Одобрените цени за всяка 

година от бизнес плана се изменят служебно от Комисията в съответствие с чл. 6, т. 2, във 

връзка с чл. 4 от НРЦВКУ. 

 

apis://Base=NARH&DocCode=40473&ToPar=Art10_Al1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40473&ToPar=Art10_Al1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=83945&ToPar=Art29&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=83945&ToPar=Art27_Al1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=83945&ToPar=Art27_Al1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=83945&ToPar=Art4_Al4&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=83945&ToPar=Art4_Al4&Type=201/


3 
 

С Решение № Ц-34 от 15.12.2017 г., с което са изменени одобрените цени на ВиК 

услуги за 2018 г., е констатирано противоречие между разпоредбата на чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, съгласно която Комисията по реда на чл. 29 изменя одобрената цена за 

следващата година от бизнесплана на базата на актуална информация за инфлацията 

от влизането в сила на утвърдената цена за първия ценови период и коефициент X, и 

разпоредбата на т. 52 от Указания НРЦВКУ, съгласно която Инфлация 2017 г. (И2017) е 

инфлацията за периода м. януари – м. октомври 2017 г. С оглед изложеното следва да 

бъдат приложени разпоредбите на по-високия по степен нормативен акт, който в случая е 

НРЦВКУ, и при изменение на цените следва да бъде приложена инфлацията от влизането 

в сила на утвърдените цени на ВиК услугите на съответните дружества до датата на 

изчисление на изменението, като се вземат предвид и наличните данни за месечна 

инфлация за периода до м. ноември 2017 г. включително. 

В тази връзка, при изменението на одобрените цени на ВиК услуги за 2019 г. e 

приложена инфлация от влизането в сила на утвърдените цени на ВиК услугите на 

съответните дружества до датата на изчисление на изменението. Съгласно 

информация от интернет страницата на Националния статистически институт (НСИ) за 

Индекс на потребителските цени (ИПЦ) – месечна инфлация през 2017 – 2018 г. 

(динамичен ред CPI_1.2.xls) е както следва: 

ИПЦ, % Януари 
Февру 
ари 

Март Април Май Юни Юли Август 
Септе
мври 

Октом
ври 

Ноемв
ри 

Декем
ври 

2017 г.       0.650 -0.260 -0.512 0.337 0.087 0.178 0.640 0.431 0.384 

2018 г. 0.257 0.315 -0.299 0.448 0.287 0.051 0.667 0.083 0.251 0.728     

 

Към момента на изготвянето на доклада и проекта на решение е налична 

информация от НСИ за месечна инфлация до м. октомври 2018 г. След като бъдат 

публикувани данни от НСИ за месечна инфлация за м. ноември 2018 г., те ще бъдат 

използвани при изчисленията в окончателното решение, с което ще бъдат изменени 

одобрените цени на ВиК услуги за 2019 г. 

 

Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, Х е коефициент, който се изчислява по следната 

формула: Х = Е + Qр + Qи + Y, 

Съгласно т. 9.1 от Указания НРЦВКУ, коефициентът „E“ се определя от Комисията 

по реда на чл. 27, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 2, т. 6 от НРЦВКУ. Стойностите на 

коефициента „Е“ се обсъждат по реда на член 25, ал. 1 от НРЦВКУ.  С решение по 

Протокол № 8 от 11.01.2017 г., т. 1, КЕВР е приела подход за определяне на коефициент за 

подобряване на ефективността Е и е определила индикативни коефициенти Е на ВиК 

операторите.  

Съгласно т. 9.2 от Указания НРЦВКУ, коефициентът „Qр“ се изчислява за всяка 

година от регулаторния период за всеки ВиК оператор като отношение на разликата 

между прогнозните (одобрените) и действителните (отчетните) допълнителни разходи към 

прогнозните (одобрените) разходи. С коефициента „Qр“ се коригира в положителна или 

отрицателна посока одобрената цена, която подлежи на корекция във формулата по т. 8. 

В решенията по чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ, с които КЕВР е одобрила бизнес планове, 

утвърдила и одобрила цени на ВиК услугите за съответните ВиК оператори през 

регулаторен период 2017-2021 г., на основание  чл. 26, ал. 2, т. 6  от НРЦВКУ, Комисията 

е определила стойността на коефициента за подобряване на ефективността Е за всяка 

година от бизнес плана и разходите, за които се прилага коефициентът „Qр“. 

В съответствие с чл. 29, ал. 4 от НРЦВКУ, дружествата, с одобрени от КЕВР бизнес 

планове за 2017 г., са представили в Комисията през 2018 г. отчетни доклади за тяхното 

изпълнение, включително информация за отчетените разходи за нови обекти или 

дейности, за чиято експлоатация в бизнес плана са включени разходи в коефициент Qр. 
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През 2018 г. Комисията е извършила проверки на новопридобити активи през 2017 г. за 

тези дружества, за чиято експлоатация в бизнес плана са включени разходи в коефициент 

Qр, включително: наличие на досие на обекта (техническа документация - съгласувани 

работни проекти, протоколи от изпитване, екзекутивни чертежи, количествени сметки, 

протокол за вложен труд, други); начина на отчитане и осчетоводяване на избрани 

новопридобити активи; първични счетоводни документи, включително договори за 

назначаване на персонал, за външни услуги и други, за оперативни разходи които са в 

резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови 

активи (разходи, включени в коефициент Qр). 

В резултат от извършените проверки са изяснени и съпоставени одобрените в 

бизнес плановете разходи, включени в коефициент Qр за конкретни нови обекти или 

дейности, и действително извършените разходи за съответните нови обекти или дейности.  

 

Съгласно чл. 4, ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията изменя с коефициент Y и 

коефициент Qи необходимите приходи на В и К оператора при прилагане на методите по 

чл. 6, т. 2 и 3 и в случаите, предвидени в НРКВКУ, в зависимост от изпълнението на 

годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите. Съгласно ал. 4, т. 1 

от същата разпоредба, изменението по ал. 1 се извършва след третата година на 

регулаторния период, като в този случай намалението или увеличението на необходимите 

приходи действа за съответния пети ценови период. В тази връзка коефициент Y и 

коефициент Qи за 2019 г. се приемат равни на нула. 

 

Информация за разполагаем средномесечен паричен доход на лице от 

домакинството по области за 2017 г. от изследване „Статистика на доходите и условията 

на живот EU-SILC“ е предоставена от Националния статистически институт с писмо с вх. 

№ В-04-24-4 от 17.09.2018 г. В писмото НСИ посочва изрично, че предоставените данни 

за доходи са за служебно ползване от КЕВР и Комисията не следва да ги публикува. 

Данните, които са предоставени от изследване „Статистика на доходите и условията на 

живот EU-SILC“, съдържат грешка над 15% за 9 области (респективно не се 

публикуват), имат грешка между 10-15% за 16 области (респективно са ненадеждни) и 

грешка под 10% само за 3 области. 

Приложени към писмото са и данни за доходи от изследване „Наблюдение на 

домакинските бюджети. Видно от приложената информация от това изследване на 

доходите, данните съдържат грешка над 15% за 10 области (респективно не се 

публикуват), имат грешка между 10-15% за 16 области (респективно са ненадеждни) и 

грешка под 10% само за 2 области.  

Проверка от страна на КЕВР чрез генериране на справка през информационната 

система ИНФОСТАТ за паричния доход по източници на доходи (общо за страната, 

статистически райони и области) за 2017 г. показва, че данните за 10-те области с грешка 

на данните над 15% не са публикувани, а данните за 16-те области с грешка между 10-15% 

са представени като относително представителни. 

През регулаторен период 2017-2021 г. КЕВР ползва данни за разполагаем 

средномесечен паричен доход на лице от домакинството по области от изследване 

„Статистика на доходите и условията на живот EU-SILC“. Данните от това изследване се 

използват и при извършването на анализи за оценка на проекти по ОП „Околна среда 

2014-2020“. 

 

Във връзка с горното, се изчислява изменение на одобрени цени на ВиК услуги 

за 2019 г., както следва: 
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1. „Софийска вода“ АД 

С Решение № БП-Ц-1 от 29.03.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Софийска вода“ АД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., 

утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 01.04.2017 г., и е одобрила цени на 

ВиК услуги за 2018-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е  м. април 2017 г. – м. октомври 2018 г., като общият  ИПЦ е в размер на 

4,724% по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-1 от 29.03.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0,028% 

 

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи, и реално отчетените от дружеството е, както следва: 
Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 

одобрени 
отчетени 2017 г. 2017 г. 

Влагоабсорбираща система във филтърен корпус на ПСПВ Бистрица 4.1 0 4.1 

ПС Владая 0 0 0 

ТОВ Панчарево 6.6 10.8 -4.2 

ОБЩО за услугата доставяне на вода 10.7 10.8 -0.1 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 

одобрени 
отчетени 2017 г. 2017 г. 

ЛПСОВ Войняговци 43 11 32 

 

Коефициентът Qр2019, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

разходи, които са в резултат осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи,  за 2019 г. е както следва:  

"Софийска вода" АД 
Одобрени 

допълнителни 

разходи 2017 

Отчетени 
допълнителни 

разходи 2017 

Разлика 
одобрени 

спрямо 

отчетени 
допълнителни 

разходи 2017 

Одобрени 

признати 
годишни 

разходи 

2019 

Qр 

Доставяне вода на потребителите 10,7 10,8 -0,1 55 962 -0,0002% 

Отвеждане на отпадъчни води 0 0 0 9 752 0,0000% 

Пречистване на отпадъчни води 43 11 32 16 337 0,1959% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2018) и коефициент X2019: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 

април 

2017- 
октомври 

2018 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И - X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И2017 -2018 -

X2019) 

Е2019  Qр2019 Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,315 4,724% 0,028% 0,0002% 0 0 0,028% 4,696% 1,377 

Отвеждане на отпадъчни води 0,424 4,724% 0,028% 0,000% 0 0 0,028% 4,696% 0,444 

Пречистване на отпадъчни води       
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Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,319 4,724% 0,028% 0,196% 0 0 0,224% 4,500% 0,333 

Промишлени и други стопански 
потребители 

      
 

          

степен на замърсяване 1 0,363 4,724% 0,028% 0,196% 0 0 0,224% 4,500% 0,379 

степен на замърсяване 2 0,638 4,724% 0,028% 0,196% 0 0 0,224% 4,500% 0,667 

степен на замърсяване 3 0,797 4,724% 0,028% 0,196% 0 0 0,224% 4,500% 0,833 

ВС "Бели Искър" 0,098 4,724% 0,028% 0,000% 0 0 0,028% 4,696% 0,103 

ВС "Божурище" 0,418 4,724% 0,028% 0,000% 0 0 0,028% 4,696% 0,438 

ВС "Вода с непитейни качества" 0,665 4,724% 0,028% 0,000% 0 0 0,028% 4,696% 0,696 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с 

ДДС 
2,585 

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 
лице от домакинство за област София - град за 2017 г.  

7,083 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 

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

 

2. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян 

С Решение № БП-Ц-2 от 26.04.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян като ВиК 

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 

01.05.2017 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. май 2017 г. – м. октомври 2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 4,074% 

по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-2 от 26.04.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0,004% 

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи, и реално отчетените от дружеството е, както следва: 
Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 
одобрени 

отчетени 2017 г. 2017 г. 

Язовир Пловдивци 63 19 44 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 

одобрени 
отчетени 2017 г. 2017 г. 

4 бр. ПСОВ район Девин 62 0 62 

ПСОВ - третично стъпало 0 0 0 

ОБЩО за услугата пречистване 62 0 62 

 

Коефициентът Qр2019, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

разходи, които са в резултат осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи за 2019 г. е както следва: 
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"Водоснабдяване и канализация" 

ЕООД, гр. Смолян 

Одобрени 

допълнителни 
разходи 2017 

Отчетени 

допълнителни 
разходи 2017 

Разлика 

одобрени 
спрямо 

отчетени 

допълнителни 
разходи 2017 

Одобрени 

признати 

годишни 
разходи 

2019 

Qр 

Доставяне вода на потребителите 63 19 44 5 195 0,8470% 

Отвеждане на отпадъчни води 0 0 0 350 0,0000% 

Пречистване на отпадъчни води 62 0 62 978 6,3395% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2018) и коефициент X2019: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 

май 2017- 

октомври 
2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И- X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И2017 -2018 -

X2019) 

Е2019  Qр2019  Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,291 4,074% 0,004% 0,847% 0 0 0,851% 3,223% 1,333 

Отвеждане на отпадъчни води 0,209 4,074% 0,004% 0,000% 0 0 0,004% 4,070% 0,218 

Пречистване на отпадъчни води 
         

Битови и приравнените към тях 
потребители 

0,522 4,074% 0,004% 6,339% 0 0 6,343% -2,270% 0,510 

Промишлени и други стопански 

потребители          

степен на замърсяване 1 0,731 4,074% 0,004% 6,339% 0 0 6,343% -2,270% 0,714 

степен на замърсяване 2 1,044 4,074% 0,004% 6,339% 0 0 6,343% -2,270% 1,020 

степен на замърсяване 3 1,305 4,074% 0,004% 6,339% 0 0 6,343% -2,270% 1,275 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с 

ДДС 
2,374 

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Смолян за 2017 г.  
3,819 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 

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

 

3. „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД  

С Решение № БП-Ц-3 от 28.04.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД като ВиК 

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 

01.05.2017 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. май 2017 г.– м. октомври 2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 4,074% по 

данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-3 от 28.04.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0,194%. 

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи, и реално отчетените от дружеството е, както следва: 
Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите 
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Бъдещи нови активи  
(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 
одобрени 

Разлика 

одобрени 

отчетени 2017 г. 2017 г. 

въоръжена и противопожарна охрана 418 341 77 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  
(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 
одобрени 

Разлика 

одобрени 

отчетени 2017 г. 2017 г. 

въоръжена и противопожарна охрана 60 45 15 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  
(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 
одобрени 

Разлика 

одобрени 
отчетени 2017 г. 2017 г. 

въоръжена и противопожарна охрана 120 87 33 

 

Коефициентът Qр2019, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

разходи, които са в резултат осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи за 2019 г. е както следва: 

"Водоснабдяване и канализация - 

Варна" ООД 

Одобрени 
допълнителни 

разходи 2017 

Отчетени 
допълнителни 

разходи 2017 

Разлика 
одобрени 

спрямо 

отчетени 
допълнителни 

разходи 2017 

Одобрени 

признати 
годишни 

разходи 

2019 

Qр 

Доставяне вода на потребителите 418 341 77 36 784 0,2093% 

Отвеждане на отпадъчни води 60 45 15 5 558 0,2699% 

Пречистване на отпадъчни води 120 87 33 9 200 0,3587% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2018) и коефициент X2019: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 

май 2017- 
октомври 

2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 
Х2019 И- X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И2017 -2018 -

X2019) 

Е2019  Qр2019(  Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,724 4,074% 0,194% 0,209% 0 0 0,403% 3,670% 1,787 

Отвеждане на отпадъчни води 0,333 4,074% 0,194% 0,270% 0 0 0,464% 3,610% 0,345 

Пречистване на отпадъчни води   
        

Битови и приравнените към тях 
потребители 

0,433 4,074% 0,194% 0,359% 0 0 0,553% 3,521% 0,448 

Промишлени и други стопански 

потребители 
  

        

степен на замърсяване 1 0,620 4,074% 0,194% 0,359% 0 0 0,553% 3,521% 0,642 

степен на замърсяване 2 0,737 4,074% 0,194% 0,359% 0 0 0,553% 3,521% 0,763 

степен на замърсяване 3 0,888 4,074% 0,194% 0,359% 0 0 0,553% 3,521% 0,919 

Доставяне вода на друг ВиК 

оператор 
0,817 4,074% 0,194% 0,00 0 0 0,194% 3,880% 0,849 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с 
ДДС 

3,097 
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Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 
съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Варна за 2017 г.  

4,880 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 

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

 

4. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив 

С Решение № БП-Ц-6 от 09.06.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив като ВиК 

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 

01.07.2017 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. юли 2017 г. – м. октомври 2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 4,846% 

по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-6 от 09.06.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0,139% 

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи, и реално отчетените от дружеството е, както следва: 
Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 

одобрени 
отчетени 2017 г. 2017 г. 

Изготвяне  и  доставка  на  месечни  фактури 663 0 663 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 
одобрени 

отчетени 2017 г. 2017 г. 

Изготвяне  и  доставка  на  месечни  фактури 40 0 40 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 

одобрени 
отчетени 2017 г. 2017 г. 

Изготвяне  и  доставка  на  месечни  фактури 219 0 219 

ПСОВ - гр. Карлово 288 289 -1 

ПСОВ - гр. Първомай 123 0 123 

ПСОВ - с. Кочево 8 0 8 

ПСОВ - с. Бенковски 19 0 19 

ПСОВ - с. Ръжево Конаре 20 0 20 

ПСОВ - с. Житница 20 0 20 

ПСОВ - с. Трилистник 17 0 17 

ПСОВ - гр. Асеновград 0 0 0 

ОБЩО за услугата пречистване 714 289 425 

 

Коефициентът Qр2019, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

разходи, които са в резултат осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи за 2019 г. е както следва: 

"Водоснабдяване и канализация" 
ЕООД, гр. Пловдив 

Одобрени 

допълнителни 

разходи 2017 

Отчетени 

допълнителни 

разходи 2017 

Разлика 

одобрени 

спрямо 
отчетени 

допълнителни 

разходи 2017 

Одобрени 
признати 

годишни 

разходи 
2019 

Qр 

Доставяне вода на потребителите 663 0 663 39 417 1,6820% 
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Отвеждане на отпадъчни води 40 0 40 2 435 1,6427% 

Пречистване на отпадъчни води 714 289 425 11 093 3,8312% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2018) и коефициент X2019: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 

юли 2017- 
октомври 

2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И- X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И2017 -2018 -

X2019) 

Е2019  Qр2019  Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,195 4,846% 0,139% 1,682% 0 0 1,821% 3,025% 1,231 

Отвеждане на отпадъчни води 0,114 4,846% 0,139% 1,643% 0 0 1,782% 3,064% 0,117 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,494 4,846% 0,139% 3,831% 0 0 3,970% 0,876% 0,498 

Промишлени и други стопански 
потребители 

                  

степен на замърсяване 1 0,582 4,846% 0,139% 3,831% 0 0 3,970% 0,876% 0,587 

степен на замърсяване 2 0,849 4,846% 0,139% 3,831% 0 0 3,970% 0,876% 0,856 

степен на замърсяване 3 1,115 4,846% 0,139% 3,831% 0 0 3,970% 0,876% 1,125 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с 

ДДС 
2,216 

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 
съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Пловдив за 2017 г.  
3,934 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 

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

 

5. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра 

С Решение № БП-Ц-7 от 09.06.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра като ВиК 

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 

01.07.2017 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. юли 2017 г. – м. октомври 2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 4,846% 

по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-7 от 09.06.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0,054% 

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи, и реално отчетените от дружеството е, както следва: 
Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 
одобрени 

отчетени 2017 г. 2017 г. 

КПС 1, КПС 2 -Силистра 33 17 16 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 
одобрени 

отчетени 2017 г. 2017 г. 



11 
 

РПСОВ- Силистра 368 311 57 

ПСОВ Главница 72 0 72 

ПСОВ Ситово 33 0 33 

ОБЩО за услугата пречистване 473 311 162 

 

Коефициентът Qр2019, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

разходи, които са в резултат осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи за 2019 г. е както следва: 

"Водоснабдяване и канализация" 

ООД, гр. Силистра 

Одобрени 

допълнителни 
разходи 2017 

Отчетени 

допълнителни 
разходи 2017 

Разлика 

одобрени 
спрямо 

отчетени 

допълнителни 
разходи 2017 

Одобрени 

признати 

годишни 
разходи 

2019 

Qр 

Доставяне вода на потребителите 0 0 0 8 599 0,0000% 

Отвеждане на отпадъчни води 33 17 16 348 4,5977% 

Пречистване на отпадъчни води 473 311 162 949 17,0706% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2018) и коефициент X2019:  

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 
юли 2017- 

октомври 

2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И- X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И2017 -2018 -

X2019) 

Е2019  Qр2019  Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 2,051 4,846% 0,054% 0,000% 0 0 0,054% 4,792% 2,149 

Отвеждане на отпадъчни води 0,171 4,846% 0,054% 4,598% 0 0 4,652% 0,194% 0,171 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,507 4,846% 0,054% 17,071% 0 0 17,125% -12,279% 0,445 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,557 4,846% 0,054% 17,071% 0 0 17,125% -12,279% 0,489 

степен на замърсяване 2 0,816 4,846% 0,054% 17,071% 0 0 17,125% -12,279% 0,716 

степен на замърсяване 3 1,019 4,846% 0,054% 17,071% 0 0 17,125% -12,279% 0,894 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с 
ДДС 

3,318 

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Силистра за 2017 г.  
3,581 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 

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

 

6. „ВиК” ООД, гр. Кърджали 

С Решение № БП-Ц-9 от 26.07.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „ВиК” ООД, гр. Кърджали като ВиК оператор за периода 2017-

2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 01.08.2017 г., и е одобрила 

цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 
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Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. август 2017 г. – м. октомври 2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 

4,509%  по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-9 от 26.07.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0,033% 

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи, и реално отчетените от дружеството е, както следва: 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  
(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 

одобрени 

отчетени 2017 г. 2017 г. 

Пречистване на отпадъчни води 946 624 322 

 

Коефициентът Qр2019, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

разходи, които са в резултат осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи за 2019 г. е както следва: 

"ВиК" ООД, гр. Кърджали 
Одобрени 

допълнителни 

разходи 2017 

Отчетени 
допълнителни 

разходи 2017 

Разлика 
одобрени 

спрямо 

отчетени 
допълнителни 

разходи 2017 

Одобрени 

признати 
годишни 

разходи 

2019 

Qр 

Доставяне вода на потребителите 0 0 0 7 166 0,0000% 

Отвеждане на отпадъчни води 0 0 0 333 0,0000% 

Пречистване на отпадъчни води 946 624 322 998 32,2645% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2018) и коефициент X2019: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 

август 
2017 - 

октомври 

2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И- X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И2017 -2018 -

X2019) 

Е2019  Qр2019  Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,467 4,509% 0,033% 0,000% 0 0 0,033% 4,476% 1,533 

Отвеждане на отпадъчни води 0,129 4,509% 0,033% 0,000% 0 0 0,033% 4,476% 0,135 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,445 4,509% 0,033% 32,265% 0 0 32,298% -27,789% 0,321 

Промишлени и други стопански 
потребители 

                  

степен на замърсяване 1 0,489 4,509% 0,033% 32,265% 0 0 32,298% -27,789% 0,353 

степен на замърсяване 2 0,716 4,509% 0,033% 32,265% 0 0 32,298% -27,789% 0,517 

степен на замърсяване 3 0,894 4,509% 0,033% 32,265% 0 0 32,298% -27,789% 0,646 

Доставяне на вода с непитейни 

качества 
0,665 4,509% 0,033% 0,000% 0 0 0,033% 4,476% 0,695 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с 

ДДС 
2,387 
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Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 
съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Кърджали за 2017 г. 

2,988 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 

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

 

7. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе 

С Решение № БП-Ц-10 от 26.07.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе като ВиК 

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 

01.08.2017 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. август 2017 г. – м. октомври 2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 

4,509% по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-10 от 26.07.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2018 г. както следва: E2019= 0,056% 

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи, и реално отчетените от дружеството е, както следва: 
Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 

одобрени 

отчетени 2017 г. 2017 г. 

Застраховки на получените ПДА от общините  и закупени активи 4 2 2 

Въвеждане на нови показатели при анализа на питейни води 5 7 -2 

ОБЩО за услугата доставяне 9 10 -1 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 
одобрени 

отчетени 
2017 г. 2017 г. 

Застраховки на получените ПДА от общините  и закупени активи 5 3 2 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 

одобрени 
отчетени 2017 г. 2017 г. 

Застраховки на получените ПДА от общините  и закупени активи 4 0 4 

Обследване на ПСОВ Русе и ПСОВ Бяла 20 12 8 

Въвеждане в експлоатация на ПСОВ Бяла 333 241 92 

ОБЩО за услугата пречистване 357 254 103 

Коефициентът Qр2019, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

разходи, които са в резултат осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи за 2019 г. е както следва: 

"Водоснабдяване и канализация" 

ООД, гр. Русе 

Одобрени 

допълнителни 
разходи 2017 

Отчетени 

допълнителни 
разходи 2017 

Разлика 

одобрени 
спрямо 

отчетени 

допълнителни 
разходи 2017 

Одобрени 

признати 

годишни 
разходи 

2019 

Qр 

Доставяне вода на потребителите 9 10 -1 18 941 -0,0053% 

Отвеждане на отпадъчни води 5 3 2,211 1 779 0,1243% 

Пречистване на отпадъчни води 357 254 103 1 983 5,1942% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2018) и коефициент X2019: 
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Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 
август 

2017 - 

октомври 
2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И- X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И2017 -2018 -

X2019) 

Е2019  Qр2019 Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,838 4,509% 0,056% -0,005% 0 0 0,051% 4,458% 1,920 

Отвеждане на отпадъчни води 0,200 4,509% 0,056% 0,124% 0 0 0,180% 4,329% 0,209 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 
потребители 

0,329 4,509% 0,056% 5,194% 0 0 5,250% -0,741% 0,327 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,362 4,509% 0,056% 5,194% 0 0 5,250% -0,741% 0,359 

степен на замърсяване 2 0,530 4,509% 0,056% 5,194% 0 0 5,250% -0,741% 0,526 

степен на замърсяване 3 0,662 4,509% 0,056% 5,194% 0 0 5,250% -0,741% 0,657 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с 

ДДС 
2,946 

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 
лице от домакинство за област Русе за 2017 г.  

4,024 

Заключение: цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

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

 

8. „Напоителни системи“ ЕАД 

С Решение № БП-Ц-11 от 26.07.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Напоителни системи“ ЕАД за доставяне вода на друг ВиК 

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 

01.08.2017 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. август 2017 г. – м. октомври 2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 

4,509% по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-11 от 26.07.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0% 

За периода 2017 – 2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и 

дейности, следователно коефициентът Qр2019 = 0% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2018) и коефициент X2019: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 
август 2017 - 

октомври 

2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И- X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И2017 -2018 -

X2019) 

Е2019  Qр2019  Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

ВС Дупница - Кюстендил 0,118 4,509% 0,000% 0 0 0 0,000% 4,509% 0,123 
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ВС Белово 0,074 4,509% 0,000% 0 0   0,000% 4,509% 0,077 

ВС Плевен 0,070 4,509% 0,000% 0 0 0 0,000% 4,509% 0,073 

ВС Йовковци 0,120 4,509% 0,000% 0 0 0 0,000% 4,509% 0,125 

ВС Долен Дунав 0,116 4,509% 0,000% 0 0 0 0,000% 4,509% 0,121 

ВС Източно Софийско поле 0,032 4,509% 0,000% 0 0 0 0,000% 4,509% 0,033 

ВС Ботевград 0,069 4,509% 0,000% 0 0 0 0,000% 4,509% 0,072 

ВС Шумен-Търговище 0,023 4,509% 0,000% 0 0 0 0,000% 4,509% 0,024 

ВС Добрич 0,279 4,509% 0,000% 0 0 0 0,000% 4,509% 0,292 

 

За цените на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор не се извършва 

анализ на социална поносимост. 

 

9. „ВиК – Златни пясъци“ ООД 

С Решение № БП-Ц-12 от 27.07.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „ВиК – Златни пясъци“ ООД за предоставяне на ВиК услуги на 

потребителите на територията на к.к. Златни пясъци и предоставяне на услугата доставяне 

вода на друг ВиК оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 

2017 г., считано от 01.08.2017 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. август 2017 г. – м. октомври 2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 

4,509% по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-12 от 27.07.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019= 0% 

За периода 2017 – 2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и 

дейности, следователно коефициентът, отразяващ разликата между прогнозните и 

действителните разходи, които са в резултат осъществяване на нови дейности и/или 

експлоатация и поддръжка на нови активи Qр2019 = 0%. 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2018) и коефициент X2019: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 

август 2017 - 

октомври 
2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И- X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И2017 -2018 -

X2019) 

Е2019  Qр2019  Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,207 4,509% 0,000% 0 0 0 0,000% 4,509% 1,261 

Отвеждане на отпадъчни води 1,439 4,509% 0,000% 0 0 0 0,000% 4,509% 1,504 

Доставяне на вода на друг ВиКО - 

"ВиК - Варна"ООД, гр. Варна 
1,205 

4,509% 
0,000% 0 0 0 0,000% 

4,509% 
1,259 

 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с 
ДДС 

3,318 

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 
лице от домакинство за област Варна за 2017 г.  

4,115 
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Заключение: цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

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

 

10. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник 

С Решение № БП-Ц-13 от 09.08.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник като ВиК 

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 

01.09.2017 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. септември 2017 г. – м. октомври 2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 

4,422% по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-13 от 09.08.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0,058% 

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи, и реално отчетените от дружеството е, както следва: 
Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите 

Бъдещи нови активи  
(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 
одобрени 

Разлика 

одобрени 

отчетени 2017 г. 2017 г. 

разходи по фактуриране съгл. Общите условия 48 0 48 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 

одобрени 
отчетени 2017 г. 2017 г. 

разходи по фактуриране съгл. Общите условия 20 0 20 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 
одобрени 

отчетени 2017 г. 2017 г. 

разходи по фактуриране съгл. Общите условия 48 0 48 

 

Коефициентът Qр2019, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

разходи, които са в резултат осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи за 2019 г. е както следва: 

"ВиК" ООД, гр. Перник 

Одобрени 

допълнителни 
разходи 2017 

Отчетени 

допълнителни 
разходи 2017 

Разлика 

одобрени 
спрямо 

отчетени 

допълнителни 
разходи 2017 

Одобрени 

признати 

годишни 
разходи 

2019 

Qр 

Доставяне вода на потребителите 48 0 48 7 730 0,6210% 

Отвеждане на отпадъчни води 20 0 20 673 2,9718% 

Пречистване на отпадъчни води 48 0 48 1 320 3,6364% 

 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2018) и коефициент X2019: 
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Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 
септември 

2017 - 

октомври 
2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И- X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И2017 -2018 -

X2019) 

Е2019  Qр2019  Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,321 4,422% 0,058% 0,621% 0 0 0,679% 3,743% 1,370 

Отвеждане на отпадъчни води 0,191 4,422% 0,058% 2,972% 0 0 3,030% 1,392% 0,194 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 
потребители 

0,376 4,422% 0,058% 3,636% 0 0 3,694% 0,728% 0,379 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,421 4,422% 0,058% 3,636% 0 0 3,694% 0,728% 0,424 

степен на замърсяване 2 0,745 4,422% 0,058% 3,636% 0 0 3,694% 0,728% 0,750 

Доставянена вода с непитейни 

качества 
0,126 4,422% 0,058% 0 0 0 0,058% 4,364% 0,131 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:  

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с 
ДДС 

2,331 

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Перник за 2017 г.  
4,211 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 

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

 

11. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана 

С Решение № БП-Ц-14 от 09.08.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана като ВиК 

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 

01.09.2017 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. септември 2017 г. – м. октомври 2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 

4,422% по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-14 от 09.08.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0,072% 

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи, и реално отчетените от дружеството е, както следва: 
Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите 

Бъдещи нови активи  
(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 

одобрени 

отчетени 2017 г. 2017 г. 

отпечатване и доставяне на фактури на потребителите 80 0 80 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  
(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 
одобрени 

Разлика 

одобрени 

отчетени 2017 г. 2017 г. 

отпечатване и доставяне на фактури на потребителите 14 0 14 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 
Одобрени 

Отчетени 

одобрени 

Разлика 

одобрени 
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2017 г. 2017 г. отчетени 

отпечатване и доставяне на фактури на потребителите 8 0 8 

ПСОВ - с. Копиловци  10 0 10  

ОБЩО 18 0 18 

 

Коефициентът Qр2019, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

разходи, които са в резултат осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи за 2019 г. е както следва: 

"Водоснабдяване и канализация" 
ООД, гр. Монтана 

Одобрени 

допълнителни 

разходи 2107 

Отчетени 

допълнителни 

разходи 2017 

Разлика 

одобрени 

спрямо 
отчетени 

допълнителни 

разходи 2017 

Одобрени 
признати 

годишни 

разходи 
2019 

Qр 

Доставяне вода на потребителите 80 0 80 7 278 1,0992% 

Отвеждане на отпадъчни води 14 0 14 697 2,0086% 

Пречистване на отпадъчни води 18 0 18 1 399 1,2866% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2018) и коефициент X2019: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 

септември 
2017 - 

октомври 

2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И- X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И2017 -2018 -

X2019) 

Е2019  Qр2019 Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,675 4,422% 0,072% 1,099% 0 0 1,171% 3,251% 1,729 

Отвеждане на отпадъчни води 0,246 4,422% 0,072% 2,009% 0 0 2,081% 2,342% 0,252 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях потребители 0,501 4,422% 0,072% 1,287% 0 0 1,359% 3,064% 0,516 

Промишлени и други стопански 
потребители 

                  

степен на замърсяване 1 0,711 4,422% 0,072% 1,287% 0 0 1,359% 3,064% 0,733 

степен на замърсяване 2 0,871 4,422% 0,072% 1,287% 0 0 1,359% 3,064% 0,898 

степен на замърсяване 3 1,006 4,422% 0,072% 1,287% 0 0 1,359% 3,064% 1,037 

Доставянена вода на друг ВиКО - ВС 

Враца 
0,060 4,422% 0,072% 0 0 0 0,072% 4,350% 0,063 

Доставянена вода на друг ВиКО - ВС 

Берковица 
0,082 4,422% 0,072% 0 0 0 0,072% 4,350% 0,086 

Доставянена вода на друг ВиКО - ВС 

Видин 
0,247 4,422% 0,072% 0 0 0 0,072% 4,350% 0,258 

Доставянена вода с непитейни качества 1,224 4,422% 0,072% 0 0 0 0,072% 4,350% 1,277 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с 
ДДС 

2,997 

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Монтана за 2017 г.  
2,967 

 

Видно от анализа на социалната поносимост на цените на ВиК услугите за битови 

и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители, същите са над нивото 

на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 
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Съгласно чл. 7, т. 1 от ЗРВКУ, при осъществяване на дейността си Комисията се 

ръководи от принципа за осигуряване на условия за предоставяне на всеобщ достъп и 

социална поносимост на ВиК услугите, а съгласно чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗРВКУ, при 

изпълнение на правомощията си за регулиране на цените на ВиК услугите Комисията се 

ръководи от принципите по чл. 7 и от социалната поносимост на цената на ВиК услугите. 

Съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗРВКУ, „Социална поносимост 

на цената на В и К услугите“ е налице в случаите, когато тяхната стойност, определена на 

база минимално месечно потребление на вода за питейно-битови нужди от 2,8 куб. м на 

едно лице, не надхвърля 2,5 на сто от средния месечен доход на домакинство в съответния 

регион. 

Данните показват, че одобрените с Решение № БП-Ц-14 от 09.08.2017 г. на КЕВР 

цени на ВиК услуги за 2019 г. на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана са 

под нивото на социална поносимост на цената на ВиК услугите (Одобрена комплексна 

цена за битови и приравнени към тях потребители в размер на 2,422 лв./м
3 

без ДДС, или 

2,906 лв./м
3 

с ДДС, при изчислена социална поносимост на цените на ВиК услугите в 

размер от 2,967 лв./м
3 

с ДДС), но изменението на цените по реда на глава четвърта, раздел 

ІІ от НРЦВКУ довежда до изчисляване на цени на ВиК услуги надхвърлящи нивото на 

социална поносимост.  

В тази връзка и на основание чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗРВКУ изменените по реда на 

глава четвърта, раздел ІІ от НРЦВКУ цени на ВиК услуги за битови и приравнените към 

тях обществени, търговски и др. потребители са преизчислени до нивото на социалната 

поносимост за област Монтана за 2017 г. въз основа на дела на всяка от услугите -

доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води в изменената комплексна 

цена без ДДС: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС 

Одобрени цени, 

подлежащи на 

последваща 
корекция 2019 г. 

Цени за 

утвърждаване 

след изменение 
2019 г. 

Дял на 

услугата от 
изменената 

комплексна 

цена без ДДС 

Цени за 

утвърждаване 
до нивото на 

социалната 

поносимост 

Доставяне вода на потребителите 1.675 1.729 69.25% 1.712 

Отвеждане на отпадъчни води 0.246 0.252 10.08% 0.249 

Пречистване на отпадъчни води за битови 
и приравнените към тях потребители 

0.501 0.516 20.67% 0.511 

Комплексна цена без ДДС 2.422 2.498 100.00% 2.473 

Комплексна цена с ДДС 2.906 2.997 
 

2.967 

 

Въз основа на гореизложеното, цените на предоставяните от „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр. Монтана ВиК услуги за 2019 г. са, както следва: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС 

Одобрени цени, 

подлежащи на 

последваща 

корекция 2019 г. 

И- X 

Цени за 

утвърждаване след 

изменение 2019 г., с 

отчетен ефект на 

социална 

поносимост                                      

Доставяне вода на потребителите 1,675  1,712 

Отвеждане на отпадъчни води 0,246  0,249 

Пречистване на отпадъчни води      

Битови и приравнените към тях 
потребители 

0,501  0,511 

Промишлени и други стопански 
потребители 

      

степен на замърсяване 1 0,711 3,064% 0,733 

степен на замърсяване 2 0,871 3,064% 0,898 

степен на замърсяване 3 1,006 3,064% 1,037 

Доставянена вода на друг ВиКО - ВС 

Враца 
0,060 4,350% 0,063 
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Доставянена вода на друг ВиКО - ВС 

Берковица 
0,082 4,350% 0,086 

Доставянена вода на друг ВиКО - ВС 

Видин 
0,247 4,350% 0,258 

Доставянена вода с непитейни качества 1,224 4,350% 1,277 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите след отчитане на 

ефект от социална поносимост: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с 

ДДС 
2,967 

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 
лице от домакинство за област Монтана за 2017 г.  

2,967 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 

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

 

12. „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД 

С Решение № БП-Ц-15 от 25.09.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД като ВиК 

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 

01.10.2017 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. октомври 2017 г. – м. октомври 2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 

4,244% по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-15 от 25.09.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0,047% 

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи, и реално отчетените от дружеството е, както следва: 

 
Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 

одобрени 

отчетени 2017 г. 2017 г. 

Разработване на проекти за инвестиции и регистри 75 62 13 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 

одобрени 
отчетени 2017 г. 2017 г. 

2 бр. КПС - ОПОС "Воден цикъл за гр.Шумен 62 52 10 

КПС Дивдядово - ОПОС "Воден цикъл за гр.Шумен -етап 2" 21 25 -4 

КПС Кирково - предадена от АВиК на 18.08.2015 г. 32 26 6 

ОБЩО за услугата отвеждане 115 103 12 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  
(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 
одобрени 

Разлика 
одобрени 

отчетени 2017 г. 2017 г. 

ПСОВ - Велики Преслав - предадена  от АВиК на 18.08.2015 г. 359 140 219 

ПСОВ - Нови пазар - предадена от АВиК на 01.03.2016 г. 357 188 169 

ПСОВ Шумен - биологично стъпало - ОПОС 769 1,171 -402 

ОБЩО за услугата пречистване 1485 1499 -14 
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Коефициентът Qр2019, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

разходи, които са в резултат осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи за 2019 г. е както следва: 

"Водоснабдяване и канализация - 
Шумен" ООД 

Одобрени 

допълнителни 

разходи 2017 

Отчетени 

допълнителни 

разходи 2017 

Разлика 

одобрени 

спрямо 
отчетени 

допълнителни 

разходи 2017 

Одобрени 
признати 

годишни 

разходи 
2019 

Qр 

Доставяне вода на потребителите 75 62 13 14 010 0,0928% 

Отвеждане на отпадъчни води 115 103 12 521 2,3033% 

Пречистване на отпадъчни води 1 485 1499 -14 2 172 -0,6446% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2018) и коефициент X2019: Анализ на социалната поносимост на цените 

на ВиК услугите: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 

октомври 
2017 - 

октомври 

2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И- X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И2017 -2018 -

X2019) 

Е2019  Qр2019 Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 2.126 4.244% 0.047% 0.0928% 0 0 0.140% 4.105% 2.213 

Отвеждане на отпадъчни води 0.132 4.244% 0.047% 2.3033% 0 0 2.350% 1.894% 0.135 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0.463 4.244% 0.047% -0.6446% 0 0 -0.598% 4.842% 0.485 

Промишлени и други стопански 
потребители 

                  

степен на замърсяване 1 0.519 4.244% 0.047% -0.6446% 0 0 -0.598% 4.842% 0.544 

степен на замърсяване 2 0.741 4.244% 0.047% -0.6446% 0 0 -0.598% 4.842% 0.777 

степен на замърсяване 3 1.148 4.244% 0.047% -0.6446% 0 0 -0.598% 4.842% 1.204 

 

 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с 
ДДС 

3,400 

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 
съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Шумен за 2017 г.  
3,514 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 

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

 

13. „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД 

С Решение № БП-Ц-16 от 25.09.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД като ВиК 

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 

01.10.2017 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. октомври 2017 г. – м. октомври 2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 

4,244% по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-16 от 25.09.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0,058% 
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За периода 2017 – 2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и 

дейности, следователно коефициентът, отразяващ разликата между прогнозните и 

действителните разходи, които са в резултат осъществяване на нови дейности и/или 

експлоатация и поддръжка на нови активи Qр2019 = 0%. 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2018) и коефициент X2019: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 
октомври 

2017 - 

октомври 
2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И - X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И2017 -2018 -

X2019) 

Е2019  Qр2019 Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,645 4,244% 0,058% 0,0000% 0 0 0,058% 4,186% 1,714 

Отвеждане на отпадъчни води 0,076 4,244% 0,058% 0,0000% 0 0 0,058% 4,186% 0,079 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 
потребители 

0,379 4,244% 0,058% 0,0000% 0 0 0,058% 4,186% 0,395 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,451 4,244% 0,058% 0,0000% 0 0 0,058% 4,186% 0,470 

степен на замърсяване 2 0,618 4,244% 0,058% 0,0000% 0 0 0,058% 4,186% 0,644 

степен на замърсяване 3 0,902 4,244% 0,058% 0,0000% 0 0 0,058% 4,186% 0,940 

Доставяне на вода на друг ВиК 

оператор 
0,642 4,244% 0,058% 0 0 0 0,058% 4,186% 0,669 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с 

ДДС 
2,625 

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 
съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Сливен за 2017 г.  
2,963 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 

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

 

14. „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас 

С Решение № БП-Ц-20 от 30.11.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас като ВиК 

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 

01.12.2017 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. декември 2017 г. – м. октомври 2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 

3,174% по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-20 от 30.11.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0,111% 

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи, и реално отчетените от дружеството е, както следва: 
Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  
(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 

одобрени 

отчетени 2017 г. 2017 г. 
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КПС 1 Меден рудник 1 3 -2 

КПС 3 Меден рудник 0 0 0 

КПС 4 Меден рудник 0 1 -1 

КПС Вая - шнекова помпена 7 26 -19 

КПС Рибари кв.Акации 0 0 0 

КПС 1 Крайморие 0 0 0 

КПС 2 Крайморие 0 3 -3 

КПС Долно Езерово 4 13 -9 

КПС Сарафово 4 15 -11 

КПС 2 Горно Езерово 0 2 -2 

КПС Юрта 0 0 0 

КПС-12 Слънчев бряг 8 0 8 

КПС-13 Слънчев бряг 9 0 9 

КПС-14 Слънчев бряг 13 0 13 

КПС-15 Слънчев бряг 43 0 43 

ОБЩО за услугата отвеждане 89 63 26 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 
одобрени 

отчетени 2017 г. 2017 г. 

ПСОВ Обзор-Бяла 174 281 -107 

ПСОВ Ветрен 113 195 -82 

ПСОВ Горно езерово 35 84 -49 

ПСОВ Созопол 226 345 -119 

ПСОВ Веселие 19 24 -5 

ПСОВ Пирне 9 0 9 

ПСОВ Манолич 13 28 -15 

ПСОВ Маринка 4 0 4 

ПСОВ Средец 98 103 -5 

ОБЩО за услугата пречистване 691 1060 -369 

 

Коефициентът Qр2019, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

разходи, които са в резултат осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи за 2019 г. е както следва: 

"Водоснабдяване и канализация" 

ЕАД, гр. Бургас 

Одобрени 
допълнителни 

разходи 2017 

Отчетени 
допълнителни 

разходи 2017 

Разлика 
одобрени 

спрямо 

отчетени 
допълнителни 

разходи 2017 

Одобрени 

признати 
годишни 

разходи 

2019 

Qр 

Доставяне вода на потребителите 0 0 0 35 113 0,0000% 

Отвеждане на отпадъчни води 89 63 26 8 030 0,3238% 

Пречистване на отпадъчни води 691 1 060 -369 10 996 
-

3,3558% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2018) и коефициент X2019: 
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Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 
декември 

2017 - 

октомври 
2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И - X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И2017 -2018 -

X2019) 

Е2019  Qр2019 Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,359 3,174% 0,111% 0,0000% 0 0 0,111% 3,063% 1,401 

Отвеждане на отпадъчни води 0,465 3,174% 0,111% 0,3238% 0 0 0,435% 2,739% 0,478 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 
потребители 

0,582 3,174% 0,111% -3,3558% 0 0 -3,245% 6,418% 0,619 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,757 3,174% 0,111% -3,3558% 0 0 -3,245% 6,418% 0,806 

степен на замърсяване 2 0,931 3,174% 0,111% -3,3558% 0 0 -3,245% 6,418% 0,991 

степен на замърсяване 3 1,164 3,174% 0,111% -3,3558% 0 0 -3,245% 6,418% 1,239 

Доставяне на вода на друг ВиК 

оператор 
0,034 3,174% 0,111% 0 0 0 0,111% 3,063% 0,035 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с 
ДДС 

2,997 

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Бургас за 2017 г.  
4,115 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 

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

 

15. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол 

С Решение № БП-Ц-21 от 30.11.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол като ВиК 

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 

01.12.2017 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. декември 2017 г. – м. октомври 2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 

3,174% по данни на НСИ.  

С Решение № БП-Ц-21 от 30.11.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0,069% 

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи, и реално отчетените от дружеството е, както следва: 
Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите 

Бъдещи нови активи  
(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 
одобрени 

Разлика 

одобрени 

отчетени 2017 г. 2017 г. 

специализирана механизация - багер-товарач-водоснабдяване 23 0 23 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 
одобрени 

отчетени 2017 г. 2017 г. 

строителна и специализирана механизация-багер товарач-
канализация 

4 0 4 

КПС - 5 броя - разходи за електроенергия 59 18 41 

ОБЩО за услугата отвеждане 63 18 45 
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Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 

одобрени 

отчетени 2017 г. 2017 г. 

ПСОВ гр. Ямбол  и  ПСОВ с. Тенево 0 0 0 

 

Коефициентът Qр2019, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

разходи, които са в резултат осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи за 2019 г. е както следва: 

"Водоснабдяване и канализация" 
ЕООД, гр. Ямбол 

Одобрени 

допълнителни 

разходи 2017 

Отчетени 

допълнителни 

разходи 2017 

Разлика 

одобрени 

спрямо 
отчетени 

допълнителни 

разходи 2017 

Одобрени 
признати 

годишни 

разходи 
2019 

Qр 

Доставяне вода на потребителите 23 0 23 8 525 0,2698% 

Отвеждане на отпадъчни води 63 18 45 1 207 3,7283% 

Пречистване на отпадъчни води 0 0 0 1 441 0,0000% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2018) и коефициент X2019:  

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 

декември 
2017 - 

октомври 
2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И - X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И2017 -2018 -

X2019) 

Е2019  Qр2019 Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,690 3,174% 0,069% 0,2698% 0 0 0,339% 2,835% 1,738 

Отвеждане на отпадъчни води 0,309 3,174% 0,069% 3,7283% 0 0 3,797% -0,624% 0,307 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,369 3,174% 0,069% 0,0000% 0 0 0,069% 3,105% 0,380 

Промишлени и други стопански 
потребители 

                  

степен на замърсяване 1 0,406 3,174% 0,069% 0,0000% 0 0 0,069% 3,105% 0,419 

степен на замърсяване 2 0,594 3,174% 0,069% 0,0000% 0 0 0,069% 3,105% 0,612 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с 

ДДС 
2,911 

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 
лице от домакинство за област Ямбол за 2017 г.  

5,090 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 

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

 

16. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца 

С Решение № БП-Ц-22 от 30.11.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца като ВиК 

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 

01.12.2017 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. декември 2017 г. – м. октомври 2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 

3,174% по данни на НСИ. 
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С Решение № БП-Ц-22 от 30.11.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0,018% 

За периода 2017 – 2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и 

дейности, следователно коефициентът, отразяващ разликата между прогнозните и 

действителните разходи, които са в резултат осъществяване на нови дейности и/или 

експлоатация и поддръжка на нови активи Qр2019 = 0%. 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2018) и коефициент X2019: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 
декември 

2017 - 

октомври 
2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И - X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И2017 -2018 -

X2019) 

Е2019  Qр2019 Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,816 3,174% 0,018% 0,0000% 0 0 0,018% 3,156% 1,873 

Отвеждане на отпадъчни води 0,304 3,174% 0,018% 0,0000% 0 0 0,018% 3,156% 0,314 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 
потребители 

0,472 3,174% 0,018% 0,0000% 0 0 0,018% 3,156% 0,487 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,652 3,174% 0,018% 0,0000% 0 0 0,018% 3,156% 0,673 

степен на замърсяване 2 0,808 3,174% 0,018% 0,0000% 0 0 0,018% 3,156% 0,833 

степен на замърсяване 3 0,973 3,174% 0,018% 0,0000% 0 0 0,018% 3,156% 1,004 

Доставяне на вода на друг ВиК 

оператор 
0,120 3,174% 0,018%   0 0 0,018% 3,156% 0,124 

Доставяне на вода с непитейни 

качества 
1,600 3,174% 0,018%   0 0 0,018% 3,156% 1,650 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с 

ДДС 
3,209 

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 
лице от домакинство за област Враца за 2017 г. в размер на 355 лв. 

3,171 

 

Видно от анализа на социалната поносимост на цените на ВиК услугите за битови 

и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители същите са над нивото 

на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

Съгласно чл. 7, т. 1 от ЗРВКУ, при осъществяване на дейността си комисията се 

ръководи от принцип за осигуряване на условия за предоставяне на всеобщ достъп и 

социална поносимост на ВиК услугите, а съгласно чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗРВКУ, при 

изпълнение на правомощията си за регулиране на цените на ВиК услугите комисията се 

ръководи от принципите по чл. 7 и от социалната поносимост на цената на ВиК услугите. 

Данните показват, че одобрените цени на ВиК услуги за 2019 г. са под нивото на 

социална поносимост на цената на ВиК услугите (одобрена комплексна цена за битови и 

приравнени към тях потребители в размер на 2,592 лв./м
3 

без ДДС, или 3,110 лв./м
3 

с ДДС, 

при изчислена социална поносимост на цените на ВиК услугите в размер от 3,171 лв./м
3 

с 

ДДС), но изменението на цените по реда на глава четвърта, раздел ІІ от НРЦВКУ довежда 

до изчисляване на цени на ВиК услуги надхвърлящи нивото на социална поносимост.  
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В тази връзка и на основание чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗРВКУ изменените по реда на 

глава четвърта, раздел ІІ от НРЦВКУ цени на ВиК услуги за битови и приравнените към 

тях обществени, търговски и др. потребители са преизчислени до нивото на социалната 

поносимост за област Враца за 2017 г. въз основа на дела на всяка от услугите - доставяне 

на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води в изменената комплексна цена без 

ДДС: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени за 2019, 

подлежащи на 
последваща 

корекция  г. 

Цени за 

утвърждаване 

след 
изменение 

2019 г. 

Дял на 

услугата от 

изменената 
комплексна 

цена без ДДС 

Цени за утвърждаване 
до нивото на 

социалната 

поносимост 

Доставяне вода на потребителите 1.816 1.873 70.06% 1.851 

Отвеждане на отпадъчни води 0.304 0.314 11.73% 0.310 

Пречистване на отпадъчни води за 

битови и приравнените към тях 
потребители 

0.472 0.487 18.21% 0.481 

Комплeксна цена без ДДС 2.592 2.674 100.00% 2.642 

Комплeксна цена с ДДС 3.110 3.209   3.171 

 

Въз основа на гореизложеното, цените на предоставяните от „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр. Враца ВиК услуги за 2019 г. са, както следва: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС 

Одобрени цени, 

подлежащи на 

последваща 

корекция 2019 г. 

И - Х 

Цени за 

утвърждаване 

след изменение 

2019 г., с отчетен 

ефект на 

социална 

поносимост                                      

Доставяне вода на потребителите 1,816  1,851 

Отвеждане на отпадъчни води 0,304  0,310 

Пречистване на отпадъчни води      

Битови и приравнените към тях потребители 0,472  0,481 

Промишлени и други стопански потребители       

степен на замърсяване 1 0,652 3,156% 0,673 

степен на замърсяване 2 0,808 3,156% 0,833 

степен на замърсяване 3 0,973 3,156% 1,004 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,120 3,156% 0,124 

Доставяне на вода с непитейни качества 1,600 3,156% 1,650 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите след отчитане на 

ефект от социална поносимост: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с 
ДДС 

3,171 

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Враца за 2017 г.  
3,171 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 

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

 

17.  „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич 

С Решение № БП-Ц-1 от 28.02.2018 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” АД, гр. Добрич като ВиК 

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2018 г., считано от 

01.03.2018 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2019-2021 г. 
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Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. март 2018 г. – м. октомври 2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 2,218% 

по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-1 от 28.02.2018 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0,222% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2018) и коефициент X2019: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 
март 2018 

- 

октомври 
2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И - X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И -2018 -

X2019) 

Е2019  Qр2019 Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 2,115 2,218% 0,222% 0 0 0 0,222% 1,996% 2,157 

Отвеждане на отпадъчни води 0,256 2,218% 0,222% 0 0 0 0,222% 1,996% 0,261 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,368 2,218% 0,222% 0 0 0 0,222% 1,996% 0,375 

Промишлени и други стопански 
потребители 

                  

степен на замърсяване 1 0,411 2,218% 0,222% 0 0 0 0,222% 1,996% 0,419 

степен на замърсяване 2 0,668 2,218% 0,222% 0 0 0 0,222% 1,996% 0,681 

степен на замърсяване 3 0,815 2,218% 0,222% 0 0 0 0,222% 1,996% 0,831 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с 

ДДС 
3,352 

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за областДобрич за 2017 г.  
4,785 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 

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

 

18.  „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово 

С Решение № БП-Ц-2 от 22.03.2018 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово като ВиК оператор за 

периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2018 г., считано от 01.04.2018 г., 

и е одобрила цени на ВиК услуги за 2019-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. април 2018 г. – м. октомври 2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 2,516% 

по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-2 от 22.03.2018 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0,006% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2018) и коефициент X2019: 
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Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 

април 
2018 - 

октомври 
2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И - X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И -2018 -

X2019) 

Е2019  Qр2019 Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 0,868 2,516% 0,006% 0 0 0 0,006% 2,510% 0,890 

Отвеждане на отпадъчни води 0,109 2,516% 0,006% 0 0 0 0,006% 2,510% 0,112 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,306 2,516% 0,006% 0 0 0 0,006% 2,510% 0,314 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:  

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с 

ДДС 
1,578 

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 
лице от домакинство за област Пазарджик за 2017 г.  

3,069 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 

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

 

19. „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир 

С Решение № БП-Ц-4 от 22.05.2018 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир като ВиК оператор за 

периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2018 г., считано от 01.06.2018 г., 

и е одобрила цени на ВиК услуги за 2019-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. юни 2018 г. – м. октомври 2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 1,782% 

по данни на НСИ. 

Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на 

дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2018) и коефициент X2019: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 

юни 2018 
- 

октомври 

2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И - X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И -2018 -

X2019) 

Е2019  Qр2019 Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,393 1,782% 0,000% 0 0 0 0,000% 1,782% 0,400 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,433 1,782% 0,000% 0 0 0 0,000% 1,782% 0,441 

степен на замърсяване 2 0,633 1,782% 0,000% 0 0 0 0,000% 1,782% 0,644 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 
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Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с 

ДДС 
0,480 

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Перник за 2017 г.  
4,211 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 

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

 

20. „Верила Сървис” АД 

С Решение № БП-Ц-5 от 22.05.2018 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Верила Сървис” АД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., 

утвърдила е цени на ВиК услуги за 2018 г., считано от 01.06.2018 г., и е одобрила цени на 

ВиК услуги за 2019-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. юни 2018 г. – м. октомври 2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 1,782% 

по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-5 от 22.05.2018 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2018) и коефициент X2019: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 

юни 2018 

- 
октомври 

2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И - X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И -2018
 -

X2019) 

Е2019  Qр2019 Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,561 1,782% 0,000% 0 0 0 0,000% 1,782% 1,589 

Отвеждане на отпадъчни води 0,946 1,782% 0,000% 0 0 0 0,000% 1,782% 0,963 

Доставяне на вода с непитейни 

качества 
1,269 1,782% 0,000% 0 0 0 0,000% 1,782% 1,292 

 

„Верила Сървис“ АД не предоставя услугата доставяне на вода на битови 

потребители, поради което не се изчислява социална поносимост на цената. 

 

21. „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, гр. Видин 

С Решение № БП-Ц-6 от 19.06.2018 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, гр. Видин като 

ВиК оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2018 г., считано 

от 01.07.2018 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2019-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. юли 2018 г. – м. октомври 2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 1,730% 

по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-6 от 19.06.2018 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019= 0,047% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2018) и коефициент X2019: 
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Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 

юли 2018 
- 

октомври 
2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И - X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И -2018 
-

X2019) 

Е2019  Qр2019 Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,755 1,730% 0,047% 0 0 0 0,047% 1,683% 1,785 

Отвеждане на отпадъчни води 0,296 1,730% 0,047% 0 0 0 0,047% 1,683% 0,301 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,283 1,730% 0,047% 0 0 0 0,047% 1,683% 0,288 

Промишлени и други стопански 
потребители 

                  

степен на замърсяване 1 0,311 1,730% 0,047% 0 0 0 0,047% 1,683% 0,316 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с 
ДДС 

2,848 

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 
съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Видин за 2017 г.  
3,234 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 

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

 

22. „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново 
С Решение № БП-Ц-7 от 19.07.2018 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико 

Търново като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 

2018 г., считано от 01.08.2018 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2019-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. август 2018 г. – м. октомври 2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 

1,063% по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-7 от 19.07.2018 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0,014% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2018) и коефициент X2019:  

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 
август 

2018 - 

октомври 
2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И - X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И -2018 -

X2019) 

Е2019  Qр2019 Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,418 1,063% 0,014% 0 0 0 0,014% 1,049% 1,433 

Отвеждане на отпадъчни води 0,191 1,063% 0,014% 0 0 0 0,014% 1,049% 0,193 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,451 1,063% 0,014% 0 0 0 0,014% 1,049% 0,456 
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Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,654 1,063% 0,014% 0 0 0 0,014% 1,049% 0,661 

степен на замърсяване 2 0,736 1,063% 0,014% 0 0 0 0,014% 1,049% 0,744 

степен на замърсяване 3 0,952 1,063% 0,014% 0 0 0 0,014% 1,049% 0,962 

Доставяне на вода на друг ВиК 

оператор 
0,171 1,063% 0,014% 0 0 0 0,014% 1,049% 0,173 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с 

ДДС 
2,498 

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Велико Търново за 2017 г.  
3,592 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 

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

 

23. „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД 

С Решение № БП-Ц-8 от 19.07.2018 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД като ВиК оператор за периода 

2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2018 г., считано от 01.08.2018 г., и е 

одобрила цени на ВиК услуги за 2019-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. август 2018 г. – м. октомври 2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 

1,063% по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-8 от 19.07.2018 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2018) и коефициент X2019: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 

август 

2018 - 
октомври 

2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И - X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И -2018 -

X2019) 

Е2019  Qр2019 Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

Доставяне на вода на друг ВиК 

оператор 
0,136 1,063% 0,000% 0 0 0 0,000% 1,063% 0,137 

Доставяне на вода с непитейни 

качества 
0,137 1,063% 0,000% 0 0 0 0,000% 1,063% 0,138 

 

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД не предоставя услугата доставяне на вода на 

битови потребители, поради което не се изчислява социална поносимост на цената. 

 

24. „В и К” ООД, гр. Габрово 

С Решение № БП-Ц-9 от 28.09.2018 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „В и К” ООД, гр. Габрово като ВиК оператор за периода 2017-

2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2018 г., считано от 01.10.2018 г., и е одобрила 

цени на ВиК услуги за 2019-2021 г. 

Периодът, за който следва да се приложи инфлация съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. октомври  2018 г. – м. октомври 2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 

0,728% по данни на НСИ. 
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С Решение № БП-Ц-9 от 28.09.2018 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0,007% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2018) и коефициент X2019: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 

октомври 

2018 - 
октомври 

2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И - X 

Ц2019 = ЦБП 

2019 *                               

(1+ И2018 - 

X2019) 

Е2019  Qр2019 Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,548 0,728% 0,007% 0 0 0 0,007% 0,721% 1,559 

Отвеждане на отпадъчни води 0,156 0,728% 0,007% 0 0 0 0,007% 0,721% 0,157 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,400 0,728% 0,007% 0 0 0 0,007% 0,721% 0,403 

Промишлени и други стопански 
потребители 

                  

степен на замърсяване 1 0,509 0,728% 0,007% 0 0 0 0,007% 0,721% 0,513 

степен на замърсяване 2 0,665 0,728% 0,007% 0 0 0 0,007% 0,721% 0,670 

степен на замърсяване 3 0,901 0,728% 0,007% 0 0 0 0,007% 0,721% 0,907 

Доставяне на вода на друг ВиК 

оператор 
0,335 0,728% 0,007% 0 0 0 0,007% 0,721% 0,337 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с 

ДДС 
2,543 

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Габрово за 2017 г. 
4,867 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 

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

 

25. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен 

С Решение № БП-Ц-10 от 25.10.2018 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен като ВиК 

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2018 г., считано от 

01.11.2018 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2019-2021 г. 

С Решение № БП-Ц-10 от 25.10.2018 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0,167% 

Доколкото утвърдената цена за първия ценови период влиза в сила от началото на 

м. ноември 2018 г., а изчисление на изменението се извършва през м. декември 2018 г., 

изискването за изменение с инфлационен индекс, намален с коефициент Х ще бъде 

приложено при постановяване на окончателното решение за изменение на одобрените 

цени на ВиК услуги, след като бъдат налични на интернет страницата на НСИ данни за 

месечна инфлация за м. ноември 2018 г. В тази връзка цените за ВиК услугите на 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен за 2019 г. са както следва: 
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Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 
ноември 

2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И - X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И -2018 -

X2019) 

Е2019  Qр2019 Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1.727 - 0.167% 0 0 0 0.167%  1.727 

Отвеждане на отпадъчни води 0.200 - 0.167% 0 0 0 0.167%  0.200 

Пречистване на отпадъчни води                 

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0.435 - 0.167% 0 0 0 0.167%  0.435 

Промишлени и други стопански 
потребители 

                

степен на замърсяване 1 0.623 - 0.167% 0 0 0 0.167%  0.623 

степен на замърсяване 2 0.701 - 0.167% 0 0 0 0.167%  0.701 

степен на замърсяване 3 0.945 - 0.167% 0 0 0 0.167%  0.945 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с 

ДДС 
2,834 

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Плевен за 2017 г.  
3,834 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 

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

 

26.  „ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна 

С Решение № БП-Ц-11 от 07.11.2018 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна като ВиК оператор за периода 

2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2018 г., считано от 01.12.2018 г., и е 

одобрила цени на ВиК услуги за 2019-2021 г. 

С Решение № БП-Ц-11 от 07.11.2018 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0,023% 

 

Доколкото утвърдената цена за първия ценови период влиза в сила от началото на 

м. декември 2018 г., а изчисление на изменението се извършва също през м. декември 

2018 г., не може да се приложи изискването за изменение с инфлационен индекс, намален 

с коефициент Х, поради което цените за ВиК услугите на „ВиК - Кресна” ЕООД,  

гр. Кресна за 2019 г. са както следва: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС 

Одобрени цени, 

подлежащи на 

последваща 

корекция 2019 г. 

Цени за 

утвърждаване за 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 0,542 0,542 

Отвеждане на отпадъчни води 0,152 0,152 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с 

ДДС 
0,833 
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Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Благоевград за 2017 г.  
3,587 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 

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

 

27. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград 

С Решение БП-Ц-12 от 29.11.2018 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие 

на дейността на „ВиК ” ЕООД, гр. Благоевград като ВиК оператор за периода  

2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2018 г., считано от 01.12.2018 г., и е 

одобрила цени на ВиК услуги за 2019-2021 г. 

С Решение БП-Ц-12 от 29.11.2018 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0,022% 

 

Доколкото утвърдената цена за първия ценови период влиза в сила от началото на 

м. декември 2018 г., а изчисление на изменението се извършва също през м. декември 

2018 г., не може да се приложи изискването за изменение с инфлационен индекс, намален 

с коефициент Х, поради което цените за ВиК услугите на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за 

2019 г. са както следва: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС 

Одобрени цени, 

подлежащи на 

последваща 

корекция 2019 г. 

Цени за 

утвърждаване 

след изменение 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,264 1,264 

Отвеждане на отпадъчни води 0,212 0,212 

Пречистване на отпадъчни води     

Битови и приравнените към тях потребители 0,400 0,400 

Промишлени и други стопански потребители     

степен на замърсяване 1 0,516 0,516 

степен на замърсяване 2 0,660 0,660 

степен на замърсяване 3 0,900 0,900 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с 
ДДС 

2,251 

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Благоевград за 2017 г.  
3,587 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 

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

 

При приемане на решенията за одобряване на бизнес план и утвърждаване и 

одобряване на цени за регулаторен период 2017-2021 г., за всяко дружество КЕВР е 

провела  открито заседание, на което с ВиК оператора е обсъден докладът и проектът на 

решение за одобряване на бизнес плана, утвърждаване и одобряване на цени на ВиК 

услуги за регулаторния период, включително одобрените цени за 2019 г., стойността на 

коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството и разходите, за които се 

прилага коефициентът Qр. Проведено е и обществено обсъждане, на което със 

заинтересованите лица е обсъден проектът на решение за одобряване на бизнес плана, 

утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги за регулаторния период, включително 
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одобрените цени за 2019 г., стойността на коефициент Е за подобряване ефективността на 

дружеството и разходите, за които се прилага коефициентът Qр. 

Съгласно разпоредбите на чл. 29 от НРЦВКУ одобрените цени за всяка година от 

бизнес плана се изменят служебно от Комисията, като измененията се извършват 

ежегодно с решение на Комисията, което се взема в закрито заседание преди началото на 

ценовия период, за който се отнасят. 

Методологията за изменение на одобрените цени е ясно разписана в чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, съгласно която одобрените цени на ВиК услуги (посочени изрично в 

решението за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК 

услуги, обсъдени преди вземането на решение на открито заседание с дружеството и на 

обществено обсъждане със заинтересованите лица) се изменят на база на актуална 

информация за инфлацията от влизането в сила на утвърдената цена за първия 

ценови период, намалена с коефициент Х.  

Към момента на изготвяне на доклада има налични данни за месечна инфлация, 

които са публично оповестени и достъпни на интернет страницата на НСИ към  

м. октомври 2018 г. - динамичен ред CPI_1.2.xls. 

Коефициент Х се определя по формулата Е + Qр + Qи + Y. 

Коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството е посочен изрично в 

решението за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК 

услуги, обсъден преди вземането на решение на открито заседание с дружеството и на 

обществено обсъждане със заинтересованите лица. 

Коефициент Qр отразява разликата между прогнозните и действителните разходи, 

които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка 

на нови активи. Конкретните разходи за всеки ВиК оператор, за които ще се прилага 

коефициентът Qр, са изрично посочени в решението за одобряване на бизнес план и за 

утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, обсъден преди вземането на решение 

на открито заседание с дружеството и на обществено обсъждане със заинтересованите 

лица. През 2018 г. дружествата са представили в годишните си отчети за 2017 г. реално 

извършените допълнителни разходи, които са проверени от КЕВР. 

Съгласно чл. 4, ал. 4, т. 1 от НРЦВКУ, изменение на одобрените цени на ВиК 

услуги с коефициент Y и коефициент Qи се изменят след третата година на 

регулаторния период, като в този случай намалението или увеличението на необходимите 

приходи действа за съответния пети ценови период, респективно тези коефициенти не се 

прилагат за 2019 г.   

 

Съгласно чл. 29, ал. 3 от НРЦВКУ, при служебното изменение на одобрените цени 

на ВиК услуги се извършва анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги. 

Актуална информация за разполагаем средномесечен паричен доход на лице от 

домакинството по области за 2017 г. от изследване „Статистика на доходите и условията 

на живот EU-SILC“ е предоставена от Националния статистически институт с писмо  

с вх. № В-04-24-4 от 17.09.2018 г. 

  

Нормите на раздел II „Годишни изменения на цените през регулаторния период“, 

глава четвърта „Процедурни правила“ на НРЦВКУ не уреждат специална процедура във 

връзка с приемането на решение от КЕВР за утвърждаване на цени при годишните 

изменения на одобрените цени през регулаторния период. В тази връзка Законът за 

енергетиката (ЗЕ) регламентира общите процедурни правила при приемане на решения от 

Комисията. Съгласно чл. 13, ал. 5, т. 2 от ЗЕ заседанията на Комисията са открити, когато 

се разглеждат заявления или искания, свързани с утвърждаване на цени. Предвид 

императивния характер на разпоредбата при приемане на решение за утвърждаване на 
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цени за третата година от регулаторния период КЕВР следва да проведе открито 

заседание. 

Съгласно чл. 14, ал. 1 от ЗЕ Комисията провежда процедура за обществено 

обсъждане със заинтересованите лица при изготвянето на общи административни актове, 

предвидени в този закон и в ЗРВКУ, както и по други въпроси от обществена значимост за 

развитие на енергийния сектор и на ВиК сектора. Видно от текста на разпоредбата 

провеждането на  обществено обсъждане е задължително само при приемането на общи 

административни актове, а в останалите случаи е необходимо да се извърши преценка 

относно обществената значимост.   

Решенията за утвърждаване на цени на ВиК услугите за третата година от 

регулаторния период по своята същност са индивидуални административни актове, 

поради което не попадат сред актовете за приемането на които се изисква задължително 

провеждане на обществено обсъждане. По отношение обаче на преценката за тяхната 

обществена значимост следва да се има предвид, че одобрените от КЕВР цени на ВиК 

услуги за 2019 г. (посочени изрично в решението за одобряване на бизнес план и за 

утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги), са обсъдени преди вземането на 

решението на открито заседание с дружеството и на обществено обсъждане със 

заинтересованите лица, като в настоящото административно производство се изменят 

само въз основа на обективни обстоятелства – инфлация,  коефициент Е за подобряване 

ефективността на дружеството, и коефициент Qр, отразяващ разликата между 

прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи.   

С оглед всичко изложено по-горе, считано от 01.01.2019 г., цените, без ДДС, на 

ВиК услугите за 2019 г. са, както следва: 

 

1. „Софийска вода“ АД: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,377 

Отвеждане на отпадъчни води 0,444 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,333 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,379 

степен на замърсяване 2 0,667 

степен на замърсяване 3 0,833 

ВС "Бели Искър" 0,103 

ВС "Божурище" 0,438 

ВС "Вода с непитейни качества" 0,696 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

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

 

2. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,333 

Отвеждане на отпадъчни води 0,218 

Пречистване на отпадъчни води  

Битови и приравнените към тях потребители 0,510 

Промишлени и други стопански потребители  

степен на замърсяване 1 0,714 

степен на замърсяване 2 1,020 

степен на замърсяване 3 1,275 
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Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

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

 

3. „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,787 

Отвеждане на отпадъчни води 0,345 

Пречистване на отпадъчни води  

Битови и приравнените към тях потребители 0,448 

Промишлени и други стопански потребители  

степен на замърсяване 1 0,642 

степен на замърсяване 2 0,763 

степен на замърсяване 3 0,919 

Доставяне вода на друг ВиК оператор 0,849 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

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

 

4. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 
без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,231 

Отвеждане на отпадъчни води 0,117 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,498 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,587 

степен на замърсяване 2 0,856 

степен на замърсяване 3 1,125 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

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

 

5. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 2,149 

Отвеждане на отпадъчни води 0,171 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,445 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,489 

степен на замърсяване 2 0,716 

степен на замърсяване 3 0,894 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

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

 

6. „ВиК“ ООД, гр. Кърджали: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 
без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,533 

Отвеждане на отпадъчни води 0,135 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,321 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,353 
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степен на замърсяване 2 0,517 

степен на замърсяване 3 0,646 

Доставяне на вода с непитейни качества 0,695 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

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

 

7. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,920 

Отвеждане на отпадъчни води 0,209 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,327 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,359 

степен на замърсяване 2 0,526 

степен на замърсяване 3 0,657 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

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

 

8. „Напоителни системи“ ЕАД: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 
без ДДС 

ВС Дупница - Кюстендил 0,123 

ВС Белово 0,077 

ВС Плевен 0,073 

ВС Йовковци 0,125 

ВС Долен Дунав 0,121 

ВС Източно Софийско поле 0,033 

ВС Ботевград 0,072 

ВС Шумен-Търговище 0,024 

ВС Добрич 0,292 

За цените на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор не се извършва 

анализ на социална поносимост. 

 

9. „ВиК – Златни пясъци“ ООД: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,261 

Отвеждане на отпадъчни води 1,504 

Доставяне на вода на друг ВиКО - "ВиК - Варна"ООД, гр. Варна 1,259 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

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

 

10. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,370 

Отвеждане на отпадъчни води 0,194 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,379 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,424 

степен на замърсяване 2 0,750 
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Доставянена вода с непитейни качества 0,131 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

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

 

11. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,710 

Отвеждане на отпадъчни води 0,251 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,511 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,733 

степен на замърсяване 2 0,898 

степен на замърсяване 3 1,037 

Доставянена вода на друг ВиКО - ВС Враца 0,063 

Доставянена вода на друг ВиКО - ВС Берковица 0,086 

Доставянена вода на друг ВиКО - ВС Видин 0,258 

Доставянена вода с непитейни качества 1,277 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

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

 

12. „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 2,213 

Отвеждане на отпадъчни води 0,135 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,485 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,544 

степен на замърсяване 2 0,777 

степен на замърсяване 3 1,204 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

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

 

13. „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,714 

Отвеждане на отпадъчни води 0,079 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,395 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,470 

степен на замърсяване 2 0,644 

степен на замърсяване 3 0,940 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,669 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

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

 

14. „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,401 
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Отвеждане на отпадъчни води 0,478 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,619 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,806 

степен на замърсяване 2 0,991 

степен на замърсяване 3 1,239 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,035 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

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

 

15. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 
без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,738 

Отвеждане на отпадъчни води 0,307 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,380 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,419 

степен на замърсяване 2 0,612 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

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

 

16. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 
без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,851 

Отвеждане на отпадъчни води 0,310 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,481 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,673 

степен на замърсяване 2 0,833 

степен на замърсяване 3 1,004 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,124 

Доставяне на вода с непитейни качества 1,650 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

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

 

17. „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 2,157 

Отвеждане на отпадъчни води 0,261 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,375 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,419 

степен на замърсяване 2 0,681 

степен на замърсяване 3 0,831 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

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

 

18. „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово: 
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Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 0,890 

Отвеждане на отпадъчни води 0,112 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,314 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

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

 

19. „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Пречистване на отпадъчни води  

Битови и приравнените към тях потребители 0,400 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,441 

степен на замърсяване 2 0,644 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

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

 

20. „Верила Сървис” АД: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,589 

Отвеждане на отпадъчни води 0,963 

Доставяне на вода с непитейни качества 1,292 

Дружествот не предоставя услугата доставяне на вода на битови потребители, 

поради което не се извършва анализ на социална поносимост. 

 

21. „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, гр. Видин: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 
без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,785 

Отвеждане на отпадъчни води 0,301 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,288 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,316 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

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

 

22. „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,433 

Отвеждане на отпадъчни води 0,193 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,456 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,661 

степен на замърсяване 2 0,744 

степен на замърсяване 3 0,962 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,173 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 
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и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

 

23. „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,137 

Доставяне на вода с непитейни качества 0,138 

За цените на услугите доставяне на вода на друг ВиК оператор и доставяне на вода 

с непитейни качества не се извършва анализ на социална поносимост. 

 

24. „В и К” ООД, гр. Габрово: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,559 

Отвеждане на отпадъчни води 0,157 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,403 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,513 

степен на замърсяване 2 0,670 

степен на замърсяване 3 0,907 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,337 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

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

 

25. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 
без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,727 

Отвеждане на отпадъчни води 0,200 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,435 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,623 

степен на замърсяване 2 0,701 

степен на замърсяване 3 0,945 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

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

 

26. „ВиК-Кресна“ ООД, гр. Кресна: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 0,542 

Отвеждане на отпадъчни води 0,152 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

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

 

27. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,264 

Отвеждане на отпадъчни води 0,212 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,400 
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Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,516 

степен на замърсяване 2 0,660 

степен на замърсяване 3 0,900 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

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

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за 

дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната 

администрация, във връзка с чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените 

на водоснабдителните и канализационни услуги, т. 9.2 от Указания за образуване на 

цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна 

граница на цени“ за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение по 

Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 3, поправени с решение по Протокол № 118 от 

07.06.2016 г., т. 8, предлагаме КЕВР да обсъди и приеме следните решения: 

 

I. Да разгледа и приеме настоящия доклад; 
 II. Да определи дата, час и място на провеждане на открито заседание, които да 

бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията; 

 III. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи 

горепосочените ВиК оператори или други упълномощени от тях представители на 

дружествата. 

 

С уважение, 

 

  

 

 

 
 


