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ПРОЕКТ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Ц - ……… от …………2020 г. 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

на закрито заседание, проведено на …2020 г., като разгледа заявление с вх. № В-

17-21-8 от 31.08.2020 г., допълнено и коригирано с вх. № В-17-21-8 от 21.09.2020 г., 

подадено от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Видин, за преразглеждане на 

одобрените цени на услугата „пречистване на отпадъчни води“ за 2021 г., установи 

следното: 

 

На основание чл. 19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 

услуги (ЗРВКУ) и чл. 31, ал. 2 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и 

канализационните услуги (НРЦВКУ), „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин е 

внесло в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с  

вх. № В-17-21-8 от 31.08.2020 г. за преразглеждане на одобрените за 2021 г. цени на услугата 

„пречистване на отпадъчни води“, допълнено и коригирано с писмо с вх. № В-17-21-8 от 

21.09.2020 г. 

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

дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин за регулаторен период 2017-

2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2018 г. и е одобрила цени на ВиК услуги за 2019-

2021 г., включително за услугата „пречистване на отпадъчни води“: 

Параметри 
Пречистване на отпадъчни води 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Възвръщаемост за съответната В и К услуга (хил.лв.) 0 0 6 6 7 

Признати годишни разходи за съответната В и К услуга (хил.лв.) 0 0 380 388 399 

Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга 

(хил.лв.) 
0 0 386 394 406 

Пречистени количества вода 0 0 1 360 1 331 1 316 

Количества за битови и приравнени на тях потребители 0 0 1 325 1 298 1 285 

Количества за промишлени и други стопански потребители според 

степента на замърсяване 
0 0 35 33 31 

степен на замърсеност 1 0 0 35 33 31 

Коефициент за замърсеност степен 1 0 0 1,10 1,10 1,10 

Цена лв./м3 без ДДС за битови и приравнени на тях 

потребители 
0,000 0,000 0,283 0,295 0,308 

Цена лв./м3 без ДДС за промишлени и други стопански 

потребители, със степен на замърсеност 1 
0,000 0,000 0,311 0,325 0,339 

 

Параметрите за услугата „пречистване на отпадъчни води“ в бизнес плана са 

прогнозни, изготвени въз основа на одобрените проекти за изграждане на ПСОВ-Видин. 
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С Решение № Ц-20 от 28.12.2018 г. на КЕВР са изменени одобрените цени за ВиК 

услуги за 2019 г. и е утвърдена цена за услугата „пречистване на отпадъчни води“, считано от 

01.01.2019 г., в размер на 0,287 лв./куб.м без ДДС за битови и приравнени на тях потребители 

и 0,316 лв./куб.м без ДДС за промишлени и други стопански потребители, със степен на 

замърсеност 1. 

С Решение № Ц-37 от 23.12.2019 г. са изменени одобрените цени за ВиК услуги за  

2020 г. и е утвърдена цена за услугата „пречистване на отпадъчни води“, считано от 01.01.2020 

г., в размер на 0,308 лв./куб.м без ДДС за битови и приравнени на тях потребители и 0,340 

лв./куб.м без ДДС за промишлени и други стопански потребители, със степен на замърсеност 

1. 

 

С внесеното заявление, вх. № В-17-21-8 от 31.08.2020 г., „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД, гр. Видин е предложило да бъдат преразгледани и изменени одобрените 

за 2021 г. цени за услугата „пречистване на отпадъчни води“, както следва:  

Цена лв./м3 без ДДС за битови и приравнени на тях потребители   -  0,532 лв./куб.м. 

Цена лв./м3 без ДДС за промишлени и други стопански потребители, със степен на 

замърсеност 1 – 0,585 лв./куб.м. 

 

Съобразно изискването на чл. 31, ал. 3 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по 

подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на 

дружеството на предложението за изменение на цени и мотивите към него, ВиК операторът е 

приложил копие на обява във вестник „24 часа“ от 31.08.2020 г. От извършена служебна 

справка е установено, че „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин е оповестило 

заявлението си за преразглеждане на одобрените цени на интернет страницата си, чрез линк 

https://vik-vidin.com/?p=11717. 

 

Предложени от ВиК оператора разходи и ценообразуващи елементи във внесеното 

заявление за цени на ВиК услуги. 

В представената обосновка по заявление с вх. № В-17-21-8 от 31.08.2020 г. 

дружеството е посочило, че Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Видин 

(ПСОВ-Видин) е въведена в експлоатация през м. ноември 2019 г., предоставена е на 

дружеството от Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Видин (АВиК - Видин) с писмо № АС0104-21 от 

02.03.2020 г. и се експлоатира от ВиК оператора от 01.04.2020 г. 

По отношение на цените за услугата „пречистване на отпадъчни води“, заложени в 

бизнес плана, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин е отбелязало, че същите не 

са образувани на база реални данни за предходен период, поради факта, че дружеството не е 

експлоатирало ПСОВ. При изготвяне на прогнозните ценови параметри, заложени в бизнес 

плана на дружеството, данните са били прогнозни и в съответствие с първоначалния проект за 

ПСОВ от 2014 г. След приемане за експлоатация на ПСОВ-Видин на база на предоставените 

от Община Видин документи за разходи за експлоатация, както и от установените от 

дружеството разходи за изминалите месеци, са констатирани съществени разлики в 

количествата и цените на основни ценообразуващи компоненти. 

Дружеството посочва, че признатите годишни разходи на ВиК оператора за 2021 г. за 

услугата „пречистване на отпадъчни води“ са в размер на 399 хил. лв., формирани на база 

прогнозни параметри, като се предлага същите да се увеличат до 690 хил.лв., т.е. 

увеличението е с 291 хил.лв., или с 4,4% повишаване спрямо одобрените в бизнес плана 

разходи. 

Изменението, което предлага „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин, се 

отнася за три основни елемента в разходите – ел.енергия, реагенти и фонд работна заплата. 

Водните количества не са променени, тъй като отговарят на заложените прогнози. 

Представени са следните конкретни обосновки: 
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- Разходите за ел.енергия за периода 01.01.2020 – 31.06.2020 г. са в размер 

на 111977,88 лв., или около 220 хил.лв./год. Дружеството предлага разход от 198 

хил.лв./год.; 

- Разходите за реагенти (коагуланти и флокуланти) за периода са 36 

хил.лв., или 44 хил.лв./год. Дружеството предлага разход от 54 хил.лв./год.; 

- Разходите за фонд работна заплата по данни от фирмата подизпълнител за  

м. 09.2019 – м.04.2020 г., както и ефективно начислени и изплатени от ВиК оператора 

заплати за периода м.05-07.2020 г. са 211 хил.лв., или 230 хил.лв./год. Дружеството 

предлага разход от 256 хил.лв./год. 

Дружеството е представило фактури за ел.енергия и за реагенти, лабораторен дневник, 

организационна структура на ПСОВ-Видин и писмо от АВиК за прехвърляне на ПСОВ-

Видин. 

 

С писмо изх. № В-17-21-8 от 09.09.2020 г. на КЕВР е изискана допълнителна 

информация, включително одобрен работен проект на ПСОВ-Видин по съответните части; 

проби за въвеждане на ПСОВ-Видин в експлоатация; действащ договор за доставка на 

електрическа енергия на свободен пазар; действащи договори за доставка на материали за 

пречистване (реагенти); договори на назначен персонал за услуга „пречистване на 

отпадъчните води“, информация за първоначално назначения персонала при въвеждане в 

експлоатация и започване работа на ПСОВ-Видин през 2019 г.; складови разписки и искания 

за вложени материали за пречистване (реагенти) за периода от пускането на ПСОВ-Видин в 

експлоатация от м. ноември 2019 г. до момента; обосновка за предложеното увеличение на 

брой персонал за услугата „пречистване на отпадъчните води“ спрямо броя в одобрения 

бизнес план, както и обосновка за предложеното нарастване на средния размер на 

възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ). 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин е представило изисканите данни с 

писмо вх. № В-17-21-8 от 21.09.2020 г.  

 

Извършеният от работната група преглед и анализ на представената информация 

показва, че ВиК операторът обосновава измененията в признатите годишни разходи по 

икономически елементи, както следва: 

- Дружеството е коригирало първоначално предложените със заявление с  

вх. № В-17-21-8 от 31.08.2020 г. разходи за реагенти от 54 хил.лв./год. на 47 хил.лв./год.  

(3 хил.лв./год. за обеззаразяване, 16 хил.лв./год. за флокуланти и 28 хил.лв./год. за 

коагуланти). Извършеният анализ на представените данни показва, че предложените разходи 

са съобразени със средномесечния разход на ПСОВ-Видин от пускането ѝ в експлоатация до 

момента. 

- Отчетеното потребление на електроенергия за периода 01.01.2020 – 31.07.2020 г. на 

ПСОВ – Видин е в размер на 636 652 кВтч (средно месечно потребление в размер на 90 950 

кВтч), или годишно потребление за 2020 г. в размер на 1 091 403 кВтч, спрямо заложено 

годишно потребление в одобрения бизнес план в размер на 482 500 кВтч за 2020 г. В 

предложеното изменение на одобрените цени дружеството предвижда за 2021 г. годишно 

потребление в размер на 981 583 кВтч спрямо предвидено в бизнес плана 472 500 кВтч. 

Предвиденият разход за ел.енергия за 2021 г. в размер на 198 000 лв. е определен въз основа на 

преизчисленото потребление кВтч и действащите договори на ВиК оператора за доставка на 

електроенергия. 

- Дружеството обосновава предложеното увеличение на разходите за персонал на база 

даденото щатно разписание от фирмата изпълнител, изготвено в съответствие с работния 

проект – 21 бр. Представена е организационна структура със съответните бройки. Към 

настоящия момент са назначени 12 бр. служители (поради липса на кадри), при предвидени в 

бизнес плана 19 бр. за 2019 г., като се посочва, че до края на тази година и следващата година 

ВиК операторът ще успее да попълни необходимия брой персонал на ПСОВ. Дружеството 

посочва, че средната заплата на служителите в ПСОВ към момента е 819 лв. Изчисленията за 
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2021 г. са на база средна заплата 899 лв., като предвиденото увеличение отчита ръста на 

минималната работна заплата в страната.    

 

Съпоставка между одобрените и предложени изменени ценообразуващи елементи за 2021 

г.: 

Параметри 
(хил.лв.) 

Пречистване на отпадъчни води 

Одобрен БП 2021 

г.    

Заявление за 

преразглеждане 
вх. №  

В-17-21-8/ 

31.08.2020 г.   

Корекция 

заявление с 
писмо вх. № В-

17-21-8/ 

21.09.2020.г.   

Изменение 
между  

одобрен БП за 2021 г. 

(1) и писмо вх. № В-
17-21-8/  

21.09.2020 г.(3)  

1 2 3 хил.лв. % 

Възвръщаемост за съответната В и К услуга (хил.лв.) 7 11 11 4 64,9% 

Признати годишни разходи за съответната В и К 
услуга (хил.лв.) 

399 690 683 284 71,1% 

Необходими годишни приходи за съответната В и К 

услуга (хил.лв.) 
406 702 694 288 71,0% 

Пречистени количества вода 1 316 1 316 1 316 - - 

Количества за битови и приравнени на тях 

потребители 
1 285 1 285 1 285 - - 

Количества за промишлени и други стопански 

потребители според степента на замърсяване 
31 31 31 - - 

степен на замърсеност 1 31 31 31 - - 

Коефициент за замърсеност степен 1 1,10 1,10 1,10 - - 

Цена лв./м3 без ДДС за битови и приравнени на тях 

потребители 
0,308 0,532 0,527 0,219 71,0% 

Цена лв./м3 без ДДС за промишлени и други 

стопански потребители, със степен на замърсеност 1 
0,339 0,585 0,579 0,240 70,9% 

 

В следващата таблица са посочени конкретните икономически категории в признатите 

годишни разходи, съгласно одобрения бизнес план и предложените изменения за 2021 г. 

Разходи по икономически елементи (хил.лв.) 

Одобрен БП 

2021 

  

Заявление за 

преразглеждане, 
вх. № В-17-21-

8/31.08.2020 г.   

Корекция 

заявление с писмо 
вх. № В-17-21-

8/21.09.2020 г.   

Изменение между 

одобрен БП за 2021 г. (1) 
и писмо вх. № В-17-21-8/ 

21.09.2020.г. (3) 

  
1 2 3 

Разходи за материали 144 321 314 170 

В т.ч. за обеззаразяване 0 0 3 3 

В т.ч. за коагуланти 8 33 28 20 

В т.ч. за флокуланти 0 21 16 16 

В т.ч. електроенергия за технологични нужди 67 198 198 131 

Разходи за външни услуги 79 79 79 0 

Разходи за амортизации 1 1 1 0 

Разходи за възнаграждения 118 205 205 87 

Разходи за осигуровки 35 62 62 27 

Данъци и такси 17 17 17 0 

Други разходи 6 6 6 0 

Общо разходи 399 690 683 284 

 

Увеличението в признатите годишни разходи довежда до изменение в оборотния 

капитал, респективно и в регулаторната база на активите, като довежда до изменение във 

възвръщаемостта на услугата „пречистване на отпадъчни води“, както следва: 
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Оборотен капитал: Параметър (хил.лв.) 

Одобрен БП 

2021 

  

Заявление за 
преразглеждане,  

вх. № В-17-21-

8/31.08.2020 г. 
  

Корекция 
заявление с 

писмо  

вх. № В-17-21-
8/21.09.2020 г.  

Изменение 

между одобрен БП за 
2021 г. (1) и писмо вх. № 

В-17-21-8/ 21.09.2020.г. 

(3) 
  1 2 3 

Нетен цикъл на оборотния капитал 70 70 70 - 

Брой нетни цикли на оборотния капитал в 

годината 
5 5 5 - 

Годишни парични разходи за дейността 

"Пречистване на отпадъчни води" 
399 690 683 284 

Оборотен капитал за дейността 

"Пречистване на отпадъчни води" 
76 132 131 55 

 

Регулаторна база на активите: Параметър 

(хил.лв.) 

Одобрен БП 
2021   

Заявление за 

преразглеждане,  
вх. № В-17-21-

8/31.08.2020 г.   

Корекция 
заявление с 

писмо  

вх. № В-17-21-
8/21.09.2020 г.   

Изменение 

между одобрен БП за 
2021 г. (1) и писмо вх. № 

В-17-21-8/ 21.09.2020.г. 

(3) 
  1 2 3 

Призната стойност на ДА 5 5 5 - 

Амортизации за периода на използване на ДА 1 1 1 - 

Дългосрочни задължения по лихвени заеми и 

кредити за изграждане на извадени от баланса 

публични ДА  0 

0 0 - 

Инвестиции 3 3 3  

Оборотен капитал  76 132 131 55 

Регулаторна база на активите 84 140 138 54 

Норма на възвръщаемост (%) 8,01% 8,01% 8,01% - 

Възвръщаемост за пречистване 7 11 11 4 

 

Въз основа на така предоставената информация и документи от заявителя и 

направеното проучване са установени следните факти и са направени следните изводи: 

Съгласно чл. 19 от ЗРВКУ, процедура за преразглеждане на цените се открива от 

Комисията служебно или по искане на В и К оператори, когато възникне непредвидено или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, което съществено променя приходите и 

икономически обоснованите разходи на ВиК операторите. Легалната дефиниция за 

„Непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер“ е посочена в § 1, ал. 1, 

т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗРВКУ, както следва: събитие, възникнало след 

утвърждаването на бизнес плана, което ВиК операторът, въпреки проявената грижа според 

особеностите на случая, не е могъл да избегне и чиито последици не е могъл да предотврати. 

 Процедурата за преразглеждане на цените на ВиК услугите е регламентирана в глава 

четвърта, раздел III от НРЦВКУ. Съгласно чл. 31, ал. 1 от НРЦВКУ, процедура по 

преразглеждане на цените по този раздел се открива при следните условия: възникване на 

непредвидено или непредотвратимо събитие или събития от извънреден характер (т. 1), и 

съществени промени в приходите или икономически обоснованите разходи на В и К 

оператора съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1 и 2 (т. 2). 

Съгласно чл. 32, ал. 1 от НРЦВКУ, преразглеждане на цените на ВиК услуги по реда на 

този раздел може да се допусне, ако едновременно са налице следните условия: 

    1. събитието или събитията по чл. 31, ал. 1, т. 1 водят до изменение на приходите 

или икономически обоснованите разходи на В и К оператора с повече от 2 на сто; 

    2. ВиК операторът е положил дължимата грижа според особеностите на случая да 

избегне събитието по т. 1 и да предотврати неговите последици; доказателства за изпълнение 

на това условие се прилагат към заявлението на В и К оператора по чл. 31, ал. 2; при 

необходимост Комисията може да поиска допълнителни доказателства. 

Съгласно чл. 33, ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията се произнася за наличието или липсата 

на условията по чл. 32, ал. 1 с решение, а съгласно чл. 32, ал. 3 от НРЦВКУ, изменението на 

приходите или икономически обоснованите разходи на В и К оператора по реда на този раздел 
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не се отчита повторно при извършване на годишните изменения на цените по реда на чл. 29. 

 

С оглед прилагането на чл. 32, ал. 1 от НРЦВКУ следва да са налице кумулативно 

двете предпоставки – настъпилото непредвидено или непредотвратимо събитие или събития 

от извънреден характер и предизвиканата от него съществена промяна в приходите или 

икономически обоснованите разходи на В и К оператора.  

В конкретния случай от представените от заявителя документи и допълнително 

извършените от КЕВР проверки се установява, че след въвеждане в експлоатация през 2019 г. 

на ПСОВ – Видин, нейните реални технически и експлоатационни параметри се различават 

значително спрямо прогнозните такива в първоначалните проекти за изграждането ѝ, на базата 

на които е изготвен бизнес планът. Отклонения се констатират при вложените материали, 

коагуланти и флокуланти за пречистване, потреблението на електроенергия за технологични 

нужди и персонала, необходим за правилната експлоатация на ПСОВ-Видин. От извършеното 

проучване се установява, че възложител на изграждането на пречиствателната станция е била 

община Видин, като в хода на процедурата са сменяни изпълнителите на обекта. Доколкото 

процедурата и строителството са осъществени от други правни субекти, „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД, гр. Видин е установило разликите в техническите и експлоатационните 

параметри на новоизградената ПСОВ-Видин след като същата му е била предадена и след 

натрупване на отчетни данни от реалната ѝ експлоатация. Предвид изложеното ВиК 

операторът при изготвянето на бизнес плана не е могъл да предвиди точните параметри на 

бъдещата пречиствателна станция, промените са настъпили след одобряване на бизнес плана 

на дружеството и то не е могло да избегне настъпването на посочените събития, нито да 

предотврати техните последици. Операторът трябва да осигури експлоатацията на ПСОВ-

Видин съобразно нейните реални параметри и изискванията за правилната ѝ експлоатация. 

В резултат се констатира значително и трайно увеличение на признатите годишни 

разходи за експлоатация на новоизградената ПСОВ-Видин, което е възникнало след 

одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Видин, за 

регулаторен период 2017-2021 г.   

Видно от горното, налице са непредвидени и непредотвратими събития от извънреден 

характер по смисъла на §1, ал. 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗРВКУ, които са 

довели до съществена промяна в необходимите приходи и икономически обоснованите 

разходи на ВиК оператора. 

Предложеното и обосновано от дружеството увеличение на необходимите годишни 

приходи за предоставяне на услугата „пречистване на отпадъчни води“ с 288 хил.лв. 

представлява изменение спрямо одобрените необходими годишни приходи за тази услуга (в 

размер на 406 хил.лв.) със 71%, а отнесено към общите одобрени годишни приходи за 

дружеството за 2021 г. (в размер на 7 239 хил.лв.), увеличението е в размер на 3,98%. В тази 

връзка е налице условието по чл. 32, ал. 1, т. 1 от НРЦВКУ, а именно изменение на 

приходите на ВиК оператора с повече от 2 на сто. 

Предвид гореизложеното, може да се направи извод, че са налице условията по 

чл. 32, ал. 1 от НРЦВКУ за преразглеждане на одобрените цени за 2021 г. на 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Видин за пречистване на отпадъчни води. 

 

Във връзка с гореизложеното са коригирани променливите разходи (разходи за 

материали, коагуланти и флокуланти за пречистване, разходи за електроенергия за 

технологични нужди) и условно постоянните разходи за трудови възнаграждения и социални 

осигуровки, както и размера на признатия оборотен капитал в регулаторната база на активите. 

Изменението на разходите довежда до промяна в необходимите годишни приходи чрез 

увеличение на признатите годишни разходи и възвръщаемост на вложения капитал. Останалите 

ценообразуващи елементи, които нямат отношение към установените по-горе непредвидени и 

непредотвратими събития от извънреден характер са съгласно одобрения бизнес план за 2021 г. 

Във връзка с предложеното увеличение на оперативните разходи на дружеството за 

пречистване на отпадъчни води от 399 хил.лв. на 683 хил.лв. за 2021 г., следва да се изменят и 
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конкретните разходи, за които ще се прилага коефициент Qр за 2021 г., като същите бъдат 

съобразени с направено изменение: 

Конкретните разходи, за които ще се прилага коефициент Qр са както следва: 

Разходи за нови дейности и активи (хил. лв.) 
Пречистване на отпадъчните води 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

ПСОВ – ВИДИН – съгласно одобрен бизнес план     380 388 399 

ПСОВ – ВИДИН – съгласно изменение на одобрената цена за 

2021 г.     380 388 683 

 

Анализът на социалната поносимост на цените на ВиК услугите за битовите 

потребители съобразно одобрените с Решение № БП-Ц-6 от 19.06.2018 г. на КЕВР цени за 

услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчни води, и изменената 

цена за услугата пречистване на отпадъчни води показва, че предложените от дружеството 

цени на ВиК услуги са под нивото на социална поносимост: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 

Цени за 

утвърждаване след 

изменение 2021 г.           

Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с ДДС 3,267 

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 2018 г.  
3,518 

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. 19 от Закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 31, ал. 1 и ал. 2, чл. 32, ал. 1 и ал. 3, 

чл. 33, ал. 1 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и 

канализационните услуги,  

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. УСТАНОВЯВА по отношение на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД,  

гр. Видин наличие на условия, по смисъла на чл. 32, ал. 1 от Наредбата за регулиране на 

цените на водоснабдителните и канализационните услуги, за преразглеждане на цените 

за услугата „пречистване на отпадъчни води“, одобрени за 2021 г. с Решение № БП-Ц-6 

от 19.06.2018 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране. 

2. ДОПУСКА по отношение на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Видин 

изменение на цените за услугата „пречистване на отпадъчни води“, одобрени за 2021 г. с 

Решение № БП-Ц-6 от 19.06.2018 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, както 

следва: 

 

Признати годишни разходи 

за услугата пречистване на отпадъчни води -  683 хил. лв.  

 

Регулаторна база на активите 

за услугата пречистване на отпадъчни води -  138 хил. лв.  

 

Необходим оборотен капитал 

за услугата пречистване на отпадъчни води -  131 хил. лв.  

 

Норма на възвръщаемост на капитала 

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е в размер на 8,01%, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 7,59%, 

apis://Base=NARH&DocCode=83945&ToPar=Art32_Al1&Type=201/
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с данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 5,20%. 

 

Необходими годишни приходи 

за услугата пречистване на отпадъчни води -  694 хил. лв.  

 

Количества доставена и фактурирана вода 

за услугата „пречистване на отпадъчни води“: 

Количества за битови и приравнени на тях потребители – 1285 хил.м3/год.;  

Количества за промишлени и други стопански потребители със степен на замърсеност 

1 – 31 хил.м3/год. 

Коефициент за замърсеност първа степен – 1,1. 

 

Цена, без ДДС, за услугата „пречистване на отпадъчни води“ за битови и 

приравнени към тях потребители за 2021 г. - 0,527 лв./куб.м. 

Цена, без ДДС, за услугата „пречистване на отпадъчни води“ за промишлени и 

други стопански потребители със степен на замърсеност 1 за 2021 г. - 0,579 лв./куб.м. 

 

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Видин ВиК 

услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под 

нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

 

Разходи, за които ще се прилага коефициент Qр за 2021 г., както следва: 

Разходи за нови дейности и активи (хил. лв.) 
Пречистване на отпадъчните води 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

ПСОВ – ВИДИН       380 388 683 

 

3. Изменението на цените, допуснато по горните точки, ще се извърши със 

следващото решение на Комисията по чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на 

водоснабдителните и канализационните услуги. 

 

 

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

дневен срок. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ  

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:  

     РОСИЦА ТОТКОВА 
 


