
  

 

ПРОЕКТ 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ ………. 

от ……..2022 г. 

 

На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12, aл. 2 и чл. 

14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги,  

чл. 26 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и 

канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., чл. 2, ал. 2, чл. 6, т. 2 и  

чл. 26 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и 

канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., Указанията за образуване на 

цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница 

на цени“ за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение по Протокол № 82 от 

27.04.2021 г., т. 2 на Комисията за енергийно и водно регулиране и Указанията за 

прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и 

канализационните услуги за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение по 

Протокол № 82 от 27.04.2021 г., т. 1 на Комисията за енергийно и водно регулиране, 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Одобрява на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник бизнес план за развитие 

на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2022-2026 г., при прилагане на 

метод на ценово регулиране „горна граница на цени”, в т.ч.: 

 

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана. 

 

2. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана, както следва: 
 

Описание  (хил. лв.) 
Доставяне на вода на друг ВиК оператор 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Възвръщаемост за съответната ВиК услуга 36 36 37 37 37 

Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 294 313 324 335 358 

в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди 10 10 10 9 9 

Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга 330 349 360 372 395 

 

3. Прогнозни количества доставени води за всяка година от бизнес плана, както 

следва: 
 

Описание  хил.м3/год.  

Доставяне вода на друг ВиК оператор 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Количества доставена вода  1 050 1 050 1 050 1 000 1 000 
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4. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година 

от бизнес плана, както следва: 

 

Описание (хил. лв.) 
Доставяне на вода на друг ВиК оператор 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Призната стойност на ДА 827  842  858  874  891  

Амортизации за периода на използване на ДА 494  509  525  541  558  

Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за 
изграждане на извадени от баланса публични ДА  

0  0  0  0  0  

Инвестиции 15 16 16 17 17 

Оборотен капитал  46  49  51  52  56  

Регулаторна база на активите 394  398  400  402  407  

 

5. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 

28.05.2021 г., за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор, както следва:  

 

Описание Мярка 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Данъчни задължения % 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

Норма на възвращаемост на собствения 

капитал, утвърдена от комисията 
% 12,10% 12,10% 12,10% 12,10% 12,10% 

Пределна норма на възвръщаемост на 

привлечения капитал, утвърдена от 

комисията 

% 4,86% 4,86% 4,86% 4,86% 4,86% 

Дял на собствения капитал % 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 

Дял на привлечения капитал % 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 

НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ % 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 

Възвръщаемост за друг ВиК оператор хил. лв. 36 36 37 37 37 

Възвръщаемост  хил. лв. 36 36 37 37 37 

 

 

II. Одобрява цени без ДДС на водоснабдителната услуга за 2023 - 2026 г., както 

следва: 

 Цена на ВиК услуга лв./куб.м без ДДС 

Цени за  одобряване, подлежащи на последваща 

корекция 

Цени за 

утвърждаване 

след корекция 

с коефициент 

Qр2022 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2022 г. 

Доставяне вода на друг ВиК оператор 0,314 0,333 0,343 0,372 0,395 0,314 

 

III. За цените на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор не се 

извършва анализ на социална поносимост. 

 

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени за 2023 - 2026 г., 

определя стойност на коефициента за подобряване на ефективността E за всяка 

година от бизнес плана и разходи, за които се прилага коефициентът Qр, както 

следва: 

 

Стойност на коефициент Е за периода 2023-2026 г. в размер на 0. 

 

В бизнес плана не са планирани конкретни разходи, за които ще се прилага 

коефициент Qр. 

 

V. Утвърждава, считано от …...2022 г., цена без ДДС на услугата доставяне вода 

на друг ВиК оператор за 2022 г., след корекция с коефициент Qр2022 в размер на 0%, 

както следва: 
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 Водоснабдителна услуга 

Цени  

лв./куб.м без ДДС 

след корекция с 

коефициент Qр2022 

2022 г. 

Доставяне вода на друг ВиК оператор 0,314 

 

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

анализ на социална поносимост. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - София град в  

14 - дневен срок.                  

                                              

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

     

                                                            ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

              ИСКРА СТАЙКОВА 


