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П Р О Т О К О Л 
 

№ 254 

 
София, 27.11.2020 година 

 

 

Днес, 27.11.2020 г. от 09:32 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Водоснабдяване и 

канализация“, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.  

 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Георги Добрев, Димитър 

Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

  

 На заседанието присъстваха И. Касчиев – главен директор на главна дирекция 

„Водоснабдителни и канализационни услуги“ и Й. Велчева – главен юрисконсулт  в 

дирекция „Правна“. 

  

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма 

други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което 

протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад В-Дк-339/24.11.2020 г. относно изменение на одобрените цени на ВиК 

услуги за 2021 г. по реда на чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на 

водоснабдителните и канализационните услуги. 

Работна група по Заповед № З-В-22 от 20.11.2020 г.:  

Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Силвия Маринова, Василена Иванова,  

Румяна Костова, Лолита Косева, Ани Вучкова-Гюрова,  

Росица Желязкова, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков 

 
 

По т.1. Комисията разгледа доклад относно изменение на одобрените цени на 

ВиК услуги за 2021 г. по реда на чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на 

цените на водоснабдителните и канализационните услуги. 

 

С Постановление № 8 на Министерския съвет от 18.01.2016 г. (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 
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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 

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-22 от 

20.11.2020 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 2021 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; 

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/
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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. 

 

С Решение № Ц-34 от 15.12.2017 г., с което за първи път е приложена процедурата 

за годишни изменения на одобрени цени на ВиК услуги по време на регулаторния период 

2017-2021 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 бизнес плана 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 е прието, че 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 на съответната година включително.  

В тази връзка, при изменението на одобрените цени на ВиК услуги за 2021 г. e 

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

съответните дружества до датата на изчисление на изменението, като към момента 

на изготвянето на доклада е налична информация от Националния статистически 

институт (НСИ) за месечна инфлация до м. октомври 2020 г. След като бъдат 

публикувани данни от НСИ за месечна инфлация за м. ноември 2020 г., те ще бъдат 

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

одобрените цени на ВиК услуги за 2021 г. 
Съгласно информация от интернет страницата на НСИ Индексът на 

потребителските цени (ИПЦ) – месечна инфлация през 2017 – 2020 г. (динамичен ред 

CPI_1.2.xls) е както следва: 
ИПЦ, 

% 
Януари Февруари Март Април Май Юни Юли Август Септември Октомври Ноември Декември 

2017 г.       0,650 -0,260 -0,512 0,337 0,087 0,178 0,640 0,431 0,384 

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/
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2018 г. 0,257 0,315 -0,299 0,448 0,287 0,051 0,667 0,083 0,251 0,728 -0,100 -0,035 

2019 г. 0,610 0,495 0,071 0,527 0,124 -0,611 0,770 0,068 -0,342  0,801 0,517 0,735 

2020 г. 0,924 0,074 -0,629 -0,634 -0,331 -0,389 0,467 0,038 -0,627 0,638   

 

Контрол по изпълнение на одобрените бизнес планове 

През 2018 г. е проверена първата година от регулаторния период. Осъществени са 

14 планови проверки за изпълнението на одобрените бизнес планове за 2017 г. на 

регионалните ВиК оператори, имащи одобрени бизнес планове за новия регулаторен 

период през 2017 г., както следва: 

ВиК оператор 
Докладът от проверката е приет с 

решение на КЕВР, съгласно:   
ВиК оператор 

Докладът от проверката е приет с 
решение на КЕВР, съгласно:   

"ВиК" ООД, гр. Кърджали Протокол 225 от 21.11.2018 г., т. 1 "ВиК" ООД, гр. Сливен Протокол 239 от 06.12.2018 г., т. 4 

"Софийска вода" АД, гр. 

София 
Протокол 225 от 21.11.2018 г., т. 2 "ВиК" ООД, гр. Шумен Протокол 239 от 06.12.2018 г., т. 5 

"ВиК" ЕАД, гр. Бургас Протокол 225 от 21.11.2018 г., т. 3 "ВиК" ООД, гр. Русе Протокол 242 от 12.12.2018 г., т. 1 

"ВиК" ООД, гр. Варна Протокол 225 от 21.11.2018 г., т. 4 "ВиК" ООД, гр. Силистра Протокол 242 от 12.12.2018 г., т. 2 

"ВиК" ЕООД, гр. Смолян Протокол 239 от 06.12.2018 г., т. 1 "ВиК " ООД, гр. Враца Протокол 242 от 12.12.2018 г., т. 3 

"ВиК " ООД, гр. Перник Протокол 239 от 06.12.2018 г., т. 2 "ВиК" ООД, гр. Монтана Протокол 244 от 13.12.2018 г., т. 5 

"ВиК" ЕООД, гр. Ямбол Протокол 239 от 06.12.2018 г., т. 3 "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив Протокол 244 от 13.12.2018 г., т. 6 

 

През 2019 г. е проверена втората година от регулаторния период. Извършени са 

планови проверки на отчетените резултати за 2018 г. на 20 регионални ВиК оператори, 

чиито бизнес планове са одобрени през 2017-2018 г., както следва: 

ВиК оператор 
Докладът от проверката е приет с 

решение на КЕВР, съгласно:   
ВиК оператор 

Докладът от проверката е приет с 
решение на КЕВР, съгласно:   

"ВиК" ООД, гр. Монтана Протокол №171/03.10.2019 г., т. 4 “В и К” ЕООД, гр. Благоевград Протокол №219/12.12.2019 г., т. 10 

“В и К - Видин” ЕООД,  Протокол №171/03.10.2019 г., т. 5 "ВиК" ООД, гр. Русе Протокол №219/12.12.2019 г., т. 11 

“В и К” ЕООД, гр. Плевен Протокол №177/23.10.2019 г.. т. 6 "ВиК" ООД, гр. Кърджали Протокол №230/18.12.2019 г., т. 11 

“В и К” ЕООД, гр. Добрич Протокол №177/23.10.2019 г.. т. 7 "ВиК" ЕООД, гр. Смолян Протокол №230/18.12.2019 г., т. 12 

"ВиК" ООД, гр. Силистра Протокол №178/24.10.2019 г., т. 2 "ВиК " ООД, гр. Враца Протокол №230/18.12.2019 г., т. 13 

"ВиК" ООД, гр. Шумен Протокол №178/24.10.2019 г., т. 3 “В и К” ООД, гр. Габрово Протокол №230/18.12.2019 г., т. 14 

"ВиК" ООД, гр. Варна Протокол №207/28.11.2019, т. 2 "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив Протокол №238/23.12.2019, т. 4 

"ВиК" ЕООД, гр. Ямбол Протокол №207/28.11.2019, т. 3 "ВиК " ООД, гр. Перник Протокол №238/23.12.2019, т. 5 

“В и К - Йовковци” ООД, гр. 
В. Търново 

Протокол №215/05.12.2019, т. 4 "ВиК" ЕАД, гр. Бургас Протокол №4/09.01.2020, т. 1 

"ВиК" ООД, гр. Сливен Протокол №219/12.12.2019 г., т. 9 "Софийска вода" АД, гр. София Протокол №10/17.01.2020, т. 1 

 

В рамките на извършените планови проверки на дейността на дружествата за 2017-

2018 г. са проверени наличните регистри и бази данни, обхватът на съдържащата се в тях 

информация, налични вътрешни процедури и правила за поддръжка и е изискано 

потвърждение на представени годишни отчетни данни. Проверено е прилагането на 

правилата на Единна система за регулаторна отчетност (ЕСРО), включително за отчетени 

капиталови и оперативни разходи, отчетени инвестиции, осчетоводяване и разпределяне 

на преки разходи и активи, разходи и активи за административна и спомагателна дейност, 

осчетоводяване на обекти от инвестиционната и ремонтната програми, и прилагането на 

утвърдените цени на ВиК услуги. 
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През 2020 г. е проверена третата година от регулаторния период. Извършени са 

планови проверки на отчетените резултати за 2019 г. на 34 дружества, чиито бизнес 

планове са одобрени през 2017-2019 г.  

Извършена е проверка на отчетните доклади за изпълнението на бизнес плановете 

през 2019 г. на ВиК операторите, които са извън обхвата на програмата за планови 

проверки на място, приета с решение на КЕВР по т. 6 от Протокол №25/29.01.2020 г.,  

както следва: 
ВиК оператор 

 

„Софийска вода“ АД „Водоснабдяване и канализация - Добрич“ АД 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД 

„Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. 
Велико Търново „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив „В и К“ ООД, гр. Габрово 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен 

„ВиК“ ООД, гр. Кърджали „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе „Напоителни системи“ ЕАД 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана „ВиК – Златни пясъци“ ООД 

„Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир 

„Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД „Верила Сървис“ АД 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол „АЦК“ ООД 

За установеното при проверката на всеки един от ВиК операторите, съгласно 

програмата за проверка, е съставен двустранен констативен протокол със съответните 

доказателства, и след получаване на становища от дружествата е изготвен доклад вх. № В-

Дк-335 от 20.11.2020 г. 

 

Извършена е планова проверка съгласно одобрена Програма за извършване на 

планова проверка на дейността на ВиК операторите през 2019 г. (Програмата), приета с 

решение на КЕВР по т. 6 от Протокол № 25/29.01.2020 г., както следва: 
ВиК оператор 

"Водоснабдяване и канализация " ООД, гр. Враца "Водоснабдяване и канализация " ЕООД, гр. София 

"Водоснабдяване и канализация " ООД, гр. Перник "Инфрастрой" ЕООД, гр. Брацигово 

"Водоснабдяване и канализация " ЕООД, гр. Стара Загора "ВиК - Кресна" ЕООД, гр. Кресна 

"ВиК"АД, гр. Ловеч "ВиК Берковица" ЕООД, гр. Берковица 

"Водоснабдяване -  Дунав" ЕООД, гр. Разград "ВиК Паничище" ЕООД, гр. Сапарева баня 

За установеното при проверката на всеки един от ВиК операторите, съгласно 

програмата за проверка, е съставен двустранен констативен протокол със съответните 

доказателства, и след получаване на становища от дружествата е изготвен доклад вх. № В-

Дк-336 от 20.11.2020 г. 

 

В рамките на извършените проверки на дейността на дружествата за 2019 г. е 

осъществен контрол и проверка на наличните регистри и бази данни – начин на въвеждане 

и поддържане, ниво на внедряване на изискуемите технически параметри (общи и 

специфични характеристики); верифициране на информация от наличните регистри и бази 

данни чрез сравнение с отчетените данни на ВиК оператора за 2019 г. с цел доказване на 

достоверността им, както и проверка относно внедряване и прилагане на изискванията 

съгласно ЕСРО – включително проверка на избрани обекти от инвестиционна и ремонтна 

програма за наличие на документален обхват на досиета на обектите и начин на 

осчетоводяване; проверка на сметка 207 /613 или еквивалент/ Активи в процес на 

изграждане и проверка на прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от 

приходите през 2019 г.; проверка на начина на водене на сметки от група 60 Разходи, и 

други обстоятелства относно регулирана и/или нерегулирана дейност; проверка начина на 

водене на амортизационния план за регулаторни цели към 31.12.2019 г.; проверка на 

отчетените оперативни разходи за предоставяне на ВиК услуги спрямо одобрените бизнес 

планове и начина на разпределението им по услуги и системи; проверка на извършените 

разходи за експлоатация на новопридобити активи или дейности спрямо одобрените в 
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бизнес плана за 2019 г., включени в коефициент Qр; проверка на отчетените капиталови 

разходи за предоставяне на ВиК услуги спрямо одобрените бизнес планове за 2019 г. 

 

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

формула: Х = Е + Qр + Qи + Y 

 

Коефициент E 

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.  

  

Коефициент Qр 

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 през 2017-2019 г., са представили в Комисията през 2020 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 

(Справка „Разходи Qр – 2019“). През 2020 г. Комисията е извършила проверки на 

дружествата, които са включили в  бизнес плана си разходи в коефициент Qр, като 

обхватът на проверките включва: документи, удостоверяващи предаването на ВиК 

оператора за експлоатация и поддръжка на публични активи – ВиК съоръжения и 

въвеждането им в експлоатация; счетоводни справки за отчетените разходи, включително 

документална обоснованост (счетоводни документи) за оперативните разходи, 

произтичащи 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 е потвърден или коригиран размерът на 

отчетените разходи от отчетните доклади за 2019 г., представени от ВиК операторите, 

който е съпоставен с одобрения в бизнес плановете размер на разходите, 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.  

  

Коефициент Qи 

Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, Qи е коефициент, отразяващ разликата между 
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прогнозните и действителните инвестиции, извършени за изпълнение на индивидуалните 

годишни целеви нива на показателите за качество на В и К услугите, който се прилага по 

реда на чл. 4, ал. 4. 

Съгласно т. 9.3.1. от Указания НРЦВКУ, Коефициентът „Qи“ се изчислява като 

отношение на разликата между прогнозните (одобрените) и действителните (отчетните) 

инвестиции към прогнозните (одобрените) инвестиции, извършени от ВиК оператора с 

цел изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество. С 

коефициента „Qи“ се коригира в отрицателна посока одобрената цена, която подлежи на 

корекция във формулата по т. 8.  

Коефициентът „Qи“ се изчислява и прилага двукратно през регулаторния период в 

съответствие с чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ: 

- Коефициентът „Qи“ се изчислява сумарно за всеки ВиК оператор през 

четвъртата година от регулаторния период, като отчита инвестициите, извършени до края 

на третата година от регулаторния период. В този случай корекцията води до намаление 

на  одобрената цена за петата година от регулаторния период. 

- Коефициентът „Qи‘ се изчислява сумарно за всеки ВиК оператор през първата 

година от следващия регулаторен период, като отчита инвестициите, извършени през 

четвъртата и петата година на предходния регулаторен период. В този случай корекцията 

води до намаление на на одобрената цена за втората година от следващия регулаторен 

период. 

Третата година на регулаторния период е 2019 г., респективно за изчисляване на 

коефициент Qи е необходимо отчетените от ВиК операторите инвестиции през периода 

2017-2019 г. да бъдат съпоставени с инвестициите в одобрените бизнес планове. 

 

По отношение на инвестициите в собствени активи, същите се финансират от 

разходи за амортизации на собствени дълготрайни активи (Справка № 11 към бизнес 

плановете, Група 1). В случай, че същите не покриват прогнозните инвестиции, ВиК 

операторът посочва как ще бъде осигурен съответният недостиг. 

По отношение на инвестициите в публични активи, съгласно чл. 10, ал. 5 от 

НРЦВКУ, за целите на ценообразуването Комисията може да позволи поетапно 

включване на амортизационни отчисления върху активи – публична държавна и/или 

общинска собственост, включително изградени със средства на ВиК оператора, като 

съгласно чл. 10, ал. 6 от НРЦВКУ, амортизационните отчисления върху активи – 

публична държавна и/или общинска собственост, се използват от ВиК оператора за 

капиталови разходи и обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова 

поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи. 

В тази връзка, съгласно т. 25 от Указания НРЦВКУ, в годишните разходи се 

включват амортизационни отчисления върху активи – публична държавна и/или общинска 

собственост, които следва да съответстват на предложените капиталови разходи и разходи 

за обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на 

съществуващи и за изграждане на нови публични ВиК активи.   

 

Отчетените от ВиК операторите, имащи одобрени бизнес планове, инвестиции в 

собствени и в публични активи през 2017-2018 г. са били обект на проверки, в рамките на 

които са съставени и връчени двустранни констативни протоколи, изготвени са доклади за 

резултатите от същите, които са разгледани и приети от КЕВР, и съответната информация 

е публикувана в годишните доклади по чл. 30 от ЗРВКУ. 

През 2020 г. са проверени отчетените инвестиции в собствени и в публични активи 

на дружествата през 2019 г. В допълнение е извършен преглед на отчетените инвестиции 

през предходните 2017-2018 г. за дружества, които не са имали одобрени бизнес планове, 

съответно тяхната дейност не е била проверена през този период. 

При съпоставянето на прогнозните (одобрените) и действителните (отчетните) 
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инвестиции за периода 2017-2019 г. е отчетен периода на действие на одобрените бизнес 

планове, изчислен пропорционално спрямо общия период (в съответствие с влизането в 

сила на одобрения бизнес план). 

Съпоставянето на прогнозните (одобрените) и действителните (отчетните) 

инвестиции за периода 2017-2019 г. (преизчислени пропорционално на периода на 

действие на одобрения бизнес план) е извършено за всяка услуга, за която в одобрените 

цени на ВиК услуги са включени разходи за амортизации, с които се финансират 

инвестиции.   

Във връзка с изискването в т. 9.3.1. от Указания НРЦВКУ (с коефициента „Qи“ се 

коригира в отрицателна посока одобрената цена), в случаите в които е отчетено 

преизпълнение на одобрените инвестиции в собствени и/или в публични активи за 

съответната услуга, коефициент Qи е равен на 0.  

С оглед факта, че ВиК операторите отчитат преизпълнение на предвидените 

инвестиции в дадена услуга и неизпълнение на инвестициите в други услуги, което се 

обосновава от дружествата с възникнали непредвидени обстоятелства, координиране с 

инвестиционните програми на общините, както и с очакваните инвестиции по ОП 

„Околна среда 2014-2020 г.“, е възприет подход за изчисляване на коефициент Qи общо за 

ВиК оператора, отчитайки общото изпълнение на инвестициите в собствени активи, и 

инвестициите в публични ВиК активи. Формираното неизпълнение на инвестиции в 

собствени и/или в публични активи се отнася към одобрените необходими годишни 

приходи, с които са образувани одобрените цени на ВиК услуги за 2021 г. (подлежащи на 

изменение по реда на чл. 6, т. 2 във връзка с чл. 4 и чл. 29 от НРЦВКУ). 

 

Коефициент У: 

Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, У е коефициент, отразяващ изпълнението на 

индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност, 

определени по реда на чл. 4, ал. 2, т. 1, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4. 

Съгласно чл. 4, ал. 2  от НРЦВКУ, с решение на Комисията се определят набор от 

показатели за качество, които ще служат като единни показатели за ефективност по 

смисъла на чл. 13, ал. 3 ЗРВКУ и НРКВКУ, които се вземат предвид за целите на 

изменението по ал. 1 за съответния регулаторен период (т. 1), и  допустимите максимални 

и минимални нива на изменението по ал. 1 (т. 2). 

На основание  чл. 4, ал. 6 от НРЦВКУ, единните показатели за ефективност не се 

променят през регулаторния период, за който се прилагат. 

Съгласно т. 49.1 от Указания НРКВКУ, за регулаторен период 2017-2021 г. се 

приемат следните единни показатели за ефективност: 

а. ПК2а (качество на питейната вода по показателите, които се мониторират, 

съгласно изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите в големи 

зони на водоснабдяване); 

б. ПК6 (налягане във водоснабдителната система); 

в. ПК11г (рехабилитация на водопроводната мрежа); 

г. ПК12г (събираемост); 

д. ПК12е (ефективност на изграждане на водомерното стопанство). 

Съгласно т. 49.2 от Указания НРКВКУ, финансовите корекции при изпълнение или 

неизпълнение на единните показатели за ефективност се изчисляват като процент на 

увеличение или намаление на всяка отделна единична цена по чл. 2, ал. 1, т. 1-3 и ал. 3 от 

НРЦВКУ. 

Процентът на увеличението/намалението в резултат на корекциите за всеки един 

показател е определен в размер на 0,3%, съгласно т. 50 от Указания НРКВКУ, като при 

добро изпълнение на показателите за ефективност се прилага увеличение, равно на 

процента, определен за съответния показател (т. 51); при средно изпълнение на 

показателите за ефективност не се предвиждат финансови корекции (т. 52), при лошо 

изпълнение на показателите за ефективност се прилага намаление, равно на процента, 

apis://Base=NARH&DocCode=83945&ToPar=Art4_Al2_Pt1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=83945&ToPar=Art4_Al4&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40473&ToPar=Art13_Al3&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4703&ToPar=Art135_Al1_Pt3&Type=201/
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определен за съответния показател (т. 53), а при пълно неизпълнение на показателите за 

ефективност процентът намаление е равен на два пъти процента, определен за съответния 

показател (т. 54). 

Съгласно т. 9.3.2. от Указания НРЦВКУ, коефициентът „Y“ се изчислява и прилага 

двукратно през регулаторния период в съответствие с чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ: 

- Коефициентът „Y“ се изчислява сумарно за всеки ВиК оператор през четвъртата 

година от регулаторния период, като отчита постигането на индивидуалните годишни 

целеви нива на показателите за качество към края на третата година от регулаторния 

период. В този случай корекцията, която произтича от приложението на коефициента „Y“, 

се прилага за петата година от регулаторния период и води до увеличение или намаление 

на одобрената цена за петата година от регулаторния период. 

- Коефициентът „Y” се изчислява сумарно за всеки ВиК оператор през първата 

година от следващия регулаторен период, като отчита постигането на индивидуалните 

годишни целеви нива на показателите за качество към края на петата година от 

предходния регулаторен период. В този случай корекцията, която произтича от 

приложението на коефициента „Y”, води до увеличение или намаление на одобрената 

цена за втората година от следващия регулаторен период. 

Съгласно чл. 37, ал. 1 от НРКВКУ, за всеки показател за качество на В и К услугите 

се използва система за оценка на изпълнението с 4 нива (добро, средно, лошо и пълно 

неизпълнение). Съгласно ал. 2 от същата разпоредба, ако качеството на информацията 

(необходима за изчисление изпълнението на определен показател за качество на В и К 

услугите), предоставена от В и К оператора по реда на тази наредба, е оценена от 

Комисията с най-ниското ниво по чл. 34, се смята, че по отношение на този показател е 

налице пълно неизпълнение. Съгласно ал. 3, нивата за оценка на изпълнението на 

показателите за качество са едни и същи за всички В и К оператори.  

На основание чл. 38, ал. 1 от НРКВКУ, Комисията изготвя индивидуална оценка на 

изпълнението на всеки показател за качество от всеки ВиК оператор чрез прилагане на 

системата по чл. 37. 

През 2020 г. са извършени проверки на степента на внедряване на изискуемите 

регистри и бази данни, както и е извършен преглед и верификация на представената от 

съответния ВиК оператор в годишния отчет за изпълнение на одобрения бизнес план за 

2019 г. информация за променливи, формиращи нивата на показателите за качество. 

 

С оглед факта, че коефициент У се прилага за постигнатите резултати през 

тригодишния период 2017-2019 г., при определянето на одобрена и реална стъпка се 

съпоставят отчетените нива за 2015 г. (базова година) към прогнозните (разчет) и 

отчетените (отчет) нива за 2019 г. 

В случаите, в които ВиК операторът е планирал влошаване на нивото по даден 

единен показател за ефективност през 2019 г. (разчет 2019 г.) спрямо отчетеното базово 

ниво през базовата 2015 г. (отчет) заложената в т. 47 от Указания НРКВКУ оценка на 

постигнатото изпълнение не може да бъде приложена, поради невъзможност за 

съпоставяне на одобрена спрямо реална стъпка. В тази връзка с оглед даването на оценка 

се взема предвид и разчета за последната година от регулаторния период 2021 г., както 

следва:  

- Ако разчетът за 2019 г. е по-лош от отчета за 2015 г., а отчетът за 2019 г. е по-

добър от разчета за 2021 г. се дава оценка „добро изпълнение“;  

- Ако разчетът за 2019 г. е по-лош от отчета за 2015 г., а отчетът за 2019 е по-лош 

от разчета за 2021 г., но по-добър от отчета за 2015 г., се дава оценка „средно 

изпълнение“;  

- Ако разчетът за 2019 г. е по-лош от отчета за 2015 г., а отчетът за 2019 е по-лош 

от разчета за 2021 г. и от отчета за 2015 г. се дава оценка „пълно неизпълнение“. 
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Информация за разполагаем средномесечен паричен доход на лице от 

домакинството по области за 2019 г. от изследване „Наблюдение на домакинските 

бюджети“ е предоставена от Националния статистически институт (НСИ) с писмо с вх. № 

О-04-24-4 от 26.10.2020 г. В писмото НСИ посочва, че данните от всяко извадково 

статистическо изследване на ниски териториални нива са обременени с висока 

максимална грешка, което ги прави ненадеждни. Представените данни са разпределени по 

области според грешката както следва: за 12 области грешката е над 15%, т.е. данните не 

трябва да се публикуват; за 13 области грешката е между 10 и 15%, или данните са 

ненадеждни; само за 3 области грешката е под 10%.  

В същото писмо НСИ посочва, че предоставянето на данни от изследването   

„Статистика на доходите и условията на живот EU-SILC“ е в разрез с политиката на НСИ 

за предоставяне на информация от изследвания с обхват и актуалност съгласно Списък на 

стандартните статистически показатели, като съгласно т.1.6.2 от който, от посоченото 

изследване се публикуват само индикатори за бедност, а не доходи на домакинствата. 

При одобряването на бизнес плановете на ВиК дружествата за регулаторен период 

2017-2021 г. съобразно осъществени работни срещи с МРРБ и НСИ; както и при 

годишните изменения - за 2018 - 2020 г., на одобрените цени на ВиК услуги по време на 

този регулаторен период, КЕВР е използвала 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 2020 г., както следва: 

 

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 2020 г., като общият ИПЦ е в размер на 7,874% 

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 2021 г. както следва: E2021 = 0,028% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи и реално отчетените от 

дружеството, съответно за коефициентът Qр2021 за 2021 г., отразяващ разликата между 

прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи: 
Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

Коефициент Qр 

Влагоабсорбираща система във филтърен 

корпус на ПСПВ Бистрица 
4,1 0 -4,1 0 4,1 

56 460 0,0719% 
ПС Владая 34,9 0 -34,9 0 34,9 

ТОВ Панчарево 6,60 5,03 -1,57 5,03 1,57 

ОБЩО 45,60 5,03 -40,57 5,03 40,57 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

Коефициент Qр 
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ЛПСОВ Войняговци 43,00 10,32 -32,68 10,32 32,68 
17 496 0,1868% 

ОБЩО 43,00 10,32 -32,68 10,32 32,68 

 

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени 

инвестиции за 2017-2019 г.,  преизчислени пропорционално за периода на прилагане на 

одобрения бизнес план – 9 месеца за 2017 г. и в пълен размер за 2018-2019 г.: 

ВиК услуги и системи за периода 2017-2019 г. 

пропорционално за периода от влизане в сила на 

одобрения бизнес план 

Общо разчет по БП 

за 2017-2019 г., 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2017-

2019 г. 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени инвестиции за 

2017-2019 г. Пропорционално за 

периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  68 461 69 331 870 101% 

Инвестиции в Собствени активи: 7 396 6 140 -1 256 83% 

Инвестиции в Публични активи: 61 065 63 191 2 126 103% 

Отвеждане на отпадъчни води 34 618 35 976 1 357 104% 

Инвестиции в Собствени активи: 4 583 5 702 1 119 124% 

Инвестиции в Публични активи: 30 035 30 274 239 101% 

Пречистване на отпадъчни води 11 320 12 287 967 109% 

Инвестиции в Собствени активи: 1 406 1 200 -206 85% 

Инвестиции в Публични активи: 9 915 11 087 1 173 112% 

ВС Доставяне на вода с непитейни качества 1 825 533 -1 292 29% 

Инвестиции в Собствени активи: 0 0 0 0% 

Инвестиции в Публични активи: 1 825 533 -1 292 29% 

ВС Друг ВиК оператор ВС „Бели Искър“ 18 89 71 500% 

Инвестиции в Собствени активи: 0 22 22 0% 

Инвестиции в Публични активи: 18 66 49 375% 

ВС Друг ВиК оператор ВС „Божурище“ 0 0 0 - 

ОБЩО регулирана дейност 116 242 118 216 1 974 102% 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2021 се изчислява, както следва: 

Описание  

Доставяне 

ВС 

Основна 

Отвеждане 
Пречиства

не 

Доставяне 

ВС 

Непитейна 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО    

ВС Бели 

Искър 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

ВС 

Божурище 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

ОБЩО 

Възвръщаемост за съответната ВиК услуга за 

2021 г. 
58 099 26 208 7 571 734 343 11 -  92 966 

Признати годишни разходи за съответната 

ВиК услуга за 2021 г. 
56 460 10 597 17 496 2 124 346 53  - 87 075 

Общо необходими приходи за 2021 г. 114 559 36 804 25 067 2 858 689 64 - 180 041 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
-1 256 1 119 -206 0 22 0 - -320 

Отчетени инвестиции в публични  ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
2 126 239 1 173 -1 292 49 0 - 2 294 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план 0,178% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения  бизнес план  0,00% 

Коефициент Qи - общо 0,178% 

 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на 

единните показатели за ефективност за периода 2017-2019 г., съобразена с изискванията 

на чл. 37, ал. 1 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y2021, отразяващ изпълнението на 

индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 
Стойност 2019 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобрен

а стъпка 

Реална 

стъпка 

изпълне

ние на 

Оценка на 

изпълнени

Качество на 

информацията 

Коефицие

нт У 
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Разчет Отчет 

(OCn) (PCn) одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

е ПК с 

влияние 

оценка 

качество 

информац

ията Крайна оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на 

питейната вода в 

големи зони на 

водоснабдяване  

99,96% 99,00% 99,87% 99,00% 0,96% 0,09% - добро 1 добро -0,30% 

ПК6 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

93,69% 97,09% 97,51% 98,06% -3,40% -3,82% 112,35% добро 1 добро -0,30% 

ПК11г 

Рехабилитация на 

водопроводната 

мрежа  

0,91% 1,06% 1,29% 1,09% -0,15% -0,38% 253,33% добро 1 добро -0,30% 

ПК12г Събираемост  95,70% 95,68% 95,86% 95,69% 0,02% -0,16% - добро 2 средно -0,30% 

ПК12е 

Ефективност на 

изграждане на 

водомерното 

стопанство  

73,19% 86,54% 89,49% 88,10% -13,35% -16,30% 122,10% добро 1 добро -0,30% 

Стойност на коефициент У -1,50% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2020) и коефициент X2021: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2021 г. 

Инфлация 

април 

2017- 

октомври 

2020 г. 

Х2021= Е2021 + Qр2021 + Qи2021 + Y2021 

Х2021 И - X 

Ц2021 = ЦБП 

2021*                               

(1+ И2017 -2020 -

X2020) 

Е2021 Qр2021 Qи2021 Y2021 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2021 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,407 7,874% 0,028% 0,072% 0,178% -1,500% -1,222% 9,096% 1,535 

Отвеждане на отпадъчни води 0,494 7,874% 0,028% 0,000% 0,178% -1,500% -1,294% 9,168% 0,539 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,339 7,874% 0,028% 0,187% 0,178% -1,500% -1,107% 8,981% 0,369 

Промишлени и други стопански 
потребители 

                  

степен на замърсяване 1 0,386 7,874% 0,028% 0,187% 0,178% -1,500% -1,107% 8,981% 0,421 

степен на замърсяване 2 0,677 7,874% 0,028% 0,187% 0,178% -1,500% -1,107% 8,981% 0,738 

степен на замърсяване 3 0,847 7,874% 0,028% 0,187% 0,178% -1,500% -1,107% 8,981% 0,923 

ВС "Бели Искър" 0,103 7,874% 0,028% 0,000% 0,178% -1,500% -1,294% 9,168% 0,112 

ВС "Божурище" 0,437 7,874% 0,028% 0,000% 0,178% -1,500% -1,294% 9,168% 0,477 

ВС "Вода с непитейни качества" 0,715 7,874% 0,028% 0,000% 0,178% -1,500% -1,294% 9,168% 0,781 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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 
2,932 

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 2019 г. (760 лв.) 

6,786 

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

НРЦВКУ, е м. май 2017 г. – м. октомври 2020 г., като общият ИПЦ е в размер на 7,224% 

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 2021 г. както следва: E2021 = 0,004% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи, и реално отчетените от 

дружеството, съответно за коефициентът Qр2021 за 2021 г., отразяващ разликата между 

прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи: 
Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

Коефициент Qр 

Язовир Пловдивци 128 84 -44 84 44 

5 434 0,8097%       

ОБЩО 128 84 -44 84 44 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

Коефициент Qр 

4 бр. ПСОВ район Девин 59 0 -59 0 59 

980 6,1224% ПСОВ - третично стъпало 1 0 -1 0 1 

ОБЩО 60 0 -60 0 60 

 

През 2019 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян не е приело за 

експлоатация посочените в бизнес плана, като нови обекти - 4 бр. ПСОВ в район Девин и 

третично стъпало на ПСОВ-Смолян, като съответно не са извършени разходи за тези 

обекти. От планираните нови обекти през 2019 г. дружеството е експлоатирало 

единствено язовир Пловдивци и е отчело разходи за този обект. 

 

В инвестиционната програма на дружеството в одобрения бизнес план е предвидено 

през 2018 г. да започне изпълнение на проект по Оперативна програма „Околна среда 

2014-2020“. В тази връзка дружеството е предвидило инвестиционен заем през периода 

2018-2020 г. в размер от 5 390 хил.лв., от които 1 930 хил.лв. - през 2019 г. Тези средства, 

заедно с предвидените 926 хил.лв. от амортизации от публични активи следва да осигурят 

финансирането на инвестиции в публични ВиК активи в размер на 2 856 хил.лв. През  

2019 г. дружеството не е получило инвестиционен заем и не е започнало изграждане на 

обектите по проекта. 

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени 

инвестиции за 2017-2019 г.,  преизчислени пропорционално за периода на прилагане на 

одобрения бизнес план – 8 месеца за 2017 г. и в пълен размер за 2018-2019 г. 

ВиК услуги и системи за периода 2017-2019 г. 

пропорционално за периода от влизане в сила на 

одобрения бизнес план 

Общо разчет по БП 

за 2017-2019 г., 

Пропорционално за 

периода 

в т.ч. със собствено 

финансиране 

Общо отчетени 

инвестиции за 2017-

2019 г. 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени инвестиции за 

2017-2019 г. Пропорционално за 

периода 

хил лв. хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  2 705 2 105 2 444 340 90% 

Инвестиции в Собствени активи: 171 171 279 107 163% 

Инвестиции в Публични активи: 2 533 1 933 2 166 232 85% 

Отвеждане на отпадъчни води 3 657 797 160 -637 4% 

Инвестиции в Собствени активи: 75 75 12 -63 16% 

Инвестиции в Публични активи: 3 582 722 148 -574 4% 
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Пречистване на отпадъчни води 154 154 57 -97 37% 

Инвестиции в Собствени активи: 6 6 26 20 414% 

Инвестиции в Публични активи: 148 148 31 -116 21% 

ОБЩО регулирана дейност 6 516 3 056 2 661 -394 87% 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2021 се изчислява, както следва: 

Описание  

Доставяне 

ВС 

Основна 

Отвеждане 
Пречиства

не 

Доставяне 

ВС 

Непитейна 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

ОБЩО 

Възвръщаемост за съответната ВиК услуга за 

2021 г. 
408 317 25 - - - - 749 

Признати годишни разходи за съответната 

ВиК услуга за 2021 г. 
5 434 507 980 - - - - 6 921 

Общо необходими приходи за 2021 г. 5 842 824 1 005 - - - - 7 670 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
107 -63 20 - - - - 64 

Отчетени инвестиции в публични  ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
232 -574 -116 - - - - -458 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план 0,000% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения  бизнес план  5,976% 

Коефициент Qи - общо 5,976% 

 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на 

единните показатели за ефективност за периода 2017-2019 г., съобразена с изискванията 

на чл. 37, ал. 1 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y2021, отразяващ изпълнението на 

индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:  

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2019 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобрен

а стъпка 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнени

е ПК с 

влияние 

оценка 

качество 

информац

ията 

Качество на 

информацията 

Коефициент 

У 
Разчет Отчет 

Крайна оценка Качество 

на информацията 

ПК2а 

Качество на 

питейната вода в 

големи зони на 

водоснабдяване  

100,00% 100,00% 99,67% 100,00% 0,00% 0,33% 0,00% 

пълно 

неизпълне

ние 

4 
липса на 

информация 
0,60% 

ПК6 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

0,00% 16,43% 16,75% 71,76% -16,43% -16,75% 101,95% 
пълно 

неизпълне

ние 

4 
липса на 

информация 
0,60% 

ПК11г 

Рехабилитация на 

водопроводната 

мрежа  

1,20% 1,41% 2,52% 1,19% -0,21% -1,32% 628,57% 

пълно 

неизпълне

ние 

4 
липса на 

информация 
0,60% 

ПК12г Събираемост  95,94% 95,93% 97,06% 95,94% 0,01% -1,12% - добро 2 средно -0,30% 

ПК12е 

Ефективност на 

изграждане на 

водомерното 

стопанство  

39,16% 59,62% 66,43% 75,09% -20,46% -27,27% 133,28% 

пълно 

неизпълне

ние 

4 
липса на 

информация 
0,60% 

Стойност на коефициент У 2,10% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2020) и коефициент X2021: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2021 г. 

Инфлация 
май 2017- 

октомври 

2020 г. 

Х2021= Е2021 + Qр2021 + Qи2021 + 

Y2021 

Х2021 И - X 

Ц2021= ЦБП 

2021*                               

(1+ И2017 -2020-

X2021) 

Е2021 Qр2021 Qи2021 Y2021 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2021 г.                                      
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Доставяне вода на потребителите 1,391 7,224% 0,004% 0,810% 5,976% 2,100% 8,889% -1,665% 1,368 

Отвеждане на отпадъчни води 0,293 7,224% 0,004% 0,000% 5,976% 2,100% 8,080% -0,856% 0,290 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,522 7,224% 0,004% 6,122% 5,976% 2,100% 14,202% -6,978% 0,486 

Промишлени и други стопански 
потребители 

                  

степен на замърсяване 1 0,730 7,224% 0,004% 6,122% 5,976% 2,100% 14,202% -6,978% 0,679 

степен на замърсяване 2 1,043 7,224% 0,004% 6,122% 5,976% 2,100% 14,202% -6,978% 0,970 

степен на замърсяване 3 1,304 7,224% 0,004% 6,122% 5,976% 2,100% 14,202% -6,978% 1,213 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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 
2,573 

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 2019 г. (586 лв.) 
5,228 

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 2020 г., като общият ИПЦ е в размер на 7,224% 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 2021 г. както следва: E2021 = 0,194%. 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи, и реално отчетените от 

дружеството, съответно за коефициентът Qр2021 за 2021 г., отразяващ разликата между 

прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи: 
Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

Коефициент Qр 

въоръжена и противопожарна охрана 418 444 26 444 -26 
  

36 339 

  

-0,0715% 
ОБЩО 418 444 26 444 -26 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

Коефициент Qр 

въоръжена и противопожарна охрана 60 57 -3 57 3 
  

6 074 

  

0,0494% 
ОБЩО 60 57 -3 57 3 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

Коефициент Qр 

въоръжена и противопожарна охрана 120 105 -15 105 15 
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Реконструкция, модернизация, и разширение на 

ПСОВ - Златни Пясъци в т.ч разходи за материали, 

включени в одобрените цени на ВиК услуги 

326 0 -326 0 326 

  

9 413 

  

3,6226% 

Реконструкция, модернизация, и разширение на 

ПСОВ - Златни Пясъци в т.ч. разходи за амортизации 

на публични ДА, които не са включени в одобрените 

цени на ВиК услуги 

 -  - -  -   - 

ОБЩО 446 105 -341 105 341 

 

В Решение № БП-Ц-3 от 28.04.2017 г. за реконструкция, модернизация и 

разширение на ПСОВ-Златни пясъци са посочени следните бъдещи нови разходи за 

периода на бизнес плана, съгласно представената от дружеството информация в Справка 

№ 12.1 на бизнес плана: 

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

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

реконструкция, модернизация и разширение на 

ПСОВ-Златни пясъци  
0 0 1 849 1 853 1 856 

Планираните бъдещи нови разходи включват разходи за материали за 

обеззаразяване (коагулант-ферихлорид; коагулант-хидратна вар; флокулант) и 

електроенергия за технологични нужди, които са включени в прогнозните увеличения на 

оперативните разходи в Справка № 12.1 на бизнес плана, респективно в признатите 

годишни разходи. Дружеството обаче е посочило и разходи за амортизации на публични 

активи в размер на 1 523 хил.лв./год., които реално не са включени в прогнозните 

увеличения на оперативните разходи в Справка № 12.1 на бизнес плана. Тези разходи са 

част от общите разходи за амортизации на публични активи съгласно група III от 

амортизационния план, които съгласно чл. 10, ал. 5 и 6 от НРЦВКУ са включени до 

размера на планираните инвестиции в Справка № 10 от бизнес плана.  

Съобразно горното, потвърдено и от изисканото и получено становище на ВиК 

оператора при извършената проверка за дейността на „Водоснабдяване и канализация - 

Варна” ООД за 2019 г., при изчисляването на коефициент Qр за 2019 г. не следва да се 

вземат предвид разходи за амортизации на публични активи в размер на 1 523 хил. лв., т.к. 

същите не са включени в прогнозните увеличения на оперативните разходи. 

 

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени 

инвестиции за 2017-2019 г.,  преизчислени пропорционално за периода на прилагане на 

одобрения бизнес план – 8 месеца за 2017 г. и в пълен размер за 2018-2019 г.: 

ВиК услуги и системи за периода 2017-2019 г. 

пропорционално за периода от влизане в сила на 

одобрения бизнес план 

Общо разчет по БП 

за 2017-2019 г., 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2017-

2019 г. 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени инвестиции за 

2017-2019 г. Пропорционално за 

периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  11 785 13 271 1 487 113% 

Инвестиции в Собствени активи: 1 412 2 545 1 133 180% 

Инвестиции в Публични активи: 10 373 10 726 354 103% 

Отвеждане на отпадъчни води 2 531 4 481 1 950 177% 

Инвестиции в Собствени активи: 426 1 891 1 465 443% 

Инвестиции в Публични активи: 2 104 2 590 485 123% 

Пречистване на отпадъчни води 1 259 1 740 481 138% 

Инвестиции в Собствени активи: 185 510 325 276% 

Инвестиции в Публични активи: 1 074 1 230 156 115% 

ВС Друг ВиК оператор 0 0 0 0% 

Инвестиции в Собствени активи: 0 0 0 0% 

Инвестиции в Публични активи: 0 0 0 0% 

ОБЩО регулирана дейност 15 575 19 493 3 918 125% 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2021 се изчислява, както следва: 
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Описание  

Доставяне 

ВС 

Основна 

Отвеждане 
Пречиства

не 

Доставяне 

ВС 

Непитейна 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

ОБЩО 

Възвръщаемост за съответната ВиК услуга за 

2021 г. 
2 794 592 376 - 4 - - 3 766 

Признати годишни разходи за съответната 

ВиК услуга за 2021 г. 
36 339 6 074 9 413 - 159 - - 51 985 

Общо необходими приходи за 2021 г. 39 133 6 666 9 790 - 163 - - 55 751 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
1 133 1 465 325 - 0 - - 2 923 

Отчетени инвестиции в публични  ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
354 485 156 - 0 - - 995 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план 0,00% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения  бизнес план  0,00% 

Коефициент Qи - общо 0,00% 

 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на 

единните показатели за ефективност за периода 2017-2019 г., съобразена с изискванията 

на чл. 37, ал. 1 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y2021, отразяващ изпълнението на 

индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:  

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2019 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобрен

а стъпка 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнени

е ПК с 

влияние 

оценка 

качество 

информац

ията 

Качество на 

информацията 
Коефицие

нт У 

Разчет Отчет 
Крайна оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на 

питейната вода в 

големи зони на 

водоснабдяване  

97,43% 98,23% 99,74% 99,01% -0,80% -2,31% 288,75% добро 1 добро -0,30% 

ПК6 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

0,00% 56,05% 56,05% 80,27% -56,05% -56,05% 100,00% добро 2 средно -0,30% 

ПК11г 

Рехабилитация на 

водопроводната 

мрежа  

0,07% 0,28% 0,23% 0,42% -0,21% -0,16% 76,19% средно 3 лошо 0,00% 

ПК12г Събираемост  80,59% 83,19% 88,42% 82,53% -2,60% -7,83% 301,15% добро 2 средно -0,30% 

ПК12е 

Ефективност на 

изграждане на 

водомерното 

стопанство  

39,05% 46,12% 53,93% 51,57% -7,07% -14,88% 210,47% добро 2 средно -0,30% 

Стойност на коефициент У -1,20% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2020) и коефициент X2021: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2021 г. 

Инфлация 
май 2017- 

октомври 

2020 г. 

Х2021= Е2021 + Qр2021 + Qи2021 + 

Y2021 

Х2021 И - X 

Ц2021= ЦБП 

2021*                               

(1+ И2017 -2020-

X2021) 

Е2021 Qр2021 Qи2021 Y2021 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2021 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,702 7,224% 0,194% -0,072% 0,000% -1,200% -1,078% 8,301% 1,843 

Отвеждане на отпадъчни води 0,370 7,224% 0,194% 0,049% 0,000% -1,200% -0,957% 8,181% 0,400 

Пречистване на отпадъчни води   
 

              

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,442 7,224% 0,194% 3,623% 0,000% -1,200% 2,617% 4,607% 0,462 

Промишлени и други стопански 

потребители 
  

 
              

степен на замърсяване 1 0,632 7,224% 0,194% 3,623% 0,000% -1,200% 2,617% 4,607% 0,661 

степен на замърсяване 2 0,752 7,224% 0,194% 3,623% 0,000% -1,200% 2,617% 4,607% 0,787 

степен на замърсяване 3 0,906 7,224% 0,194% 3,623% 0,000% -1,200% 2,617% 4,607% 0,948 

Доставяне вода на друг ВиК 0,814 7,224% 0,194% 0,000% 0,000% -1,200% -1,006% 8,230% 0,881 
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оператор 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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 

3,246 

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 2019 г. (548 лв.) 
4,888 

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 2020 г., като общият ИПЦ е в размер на 7,996% 

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 2021 г. както следва: E2021 = 0,139% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи, и реално отчетените от 

дружеството, съответно за коефициентът Qр2021 за 2021 г., отразяващ разликата между 

прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи: 
Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

Коефициент Qр 

Изготвяне  и  доставка  на  месечни  
фактури 

663 0 -663 0 663 

39 865 1,6631%       

ОБЩО 663 0 -663 0 663 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 
      

 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

 

Изготвяне  и  доставка  на  месечни  

фактури 
40 0 -40 0 40 

2 532 1,5798%       

ОБЩО 40 0 -40 0 40 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

Коефициент Qр 

Изготвяне  и  доставка  на  месечни  

фактури 
219 0 -219 0 219 

11 239 4,7691% 

ПСОВ Карлово 294 335 41 317 -23 

ПСОВ - гр.Първомай 241 0 -241 0 241 

ПСОВ - с.Кочево 18 0 -18 0 18 

ПСОВ - с.Бенковски 39 0 -39 0 39 

ПСОВ - с.Ръжево Конаре 42 0 -42 0 42 
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ПСОВ - с.Житница 43 0 -43 0 43 

ПСОВ - с.Трилистник 34 0 -34 0 34 

ПСОВ - гр.Асеновград 258 0 -258 0 258 

ОБЩО 853 335 -518 317 536 

През 2019 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив не е извършило 

разходи за нова дейност - Изготвяне  и  доставка  на  месечни  фактури и не е приело за 

експлоатация посочените в бизнес плана, като нови обекти ПСОВ - гр. Първомай,  

с. Кочево, с. Бенковски, с. Ръжево Конаре, с. Житница, с. Трилистна и гр. Асеновград, 

като съответно не са извършени разходи за тези обекти. От планираните нови обекти през 

2019 г. дружеството е експолоатирало единствено ПСОВ - гр. Карлово и е отчело разходи 

за този обект.  

 

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени 

инвестиции за 2017-2019 г.,  преизчислени пропорционално за периода на прилагане на 

одобрения бизнес план – 6 месеца за 2017 г. и в пълен размер за 2018-2019 г.: 

ВиК услуги и системи за периода 2017-2019 г. 

пропорционално за периода от влизане в сила на 

одобрения бизнес план 

Общо разчет по БП 

за 2017-2019 г., 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2017-

2019 г. 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени инвестиции за 

2017-2019 г. Пропорционално за 

периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  11 605 18 381 6 776 158% 

Инвестиции в Собствени активи: 1 706 2 246 540 132% 

Инвестиции в Публични активи: 9 900 16 135 6 235 163% 

Отвеждане на отпадъчни води 2 055 2 511 455 122% 

Инвестиции в Собствени активи: 1 219 231 -989 19% 

Инвестиции в Публични активи: 836 2 280 1 444 273% 

Пречистване на отпадъчни води 2 431 691 -1 740 28% 

Инвестиции в Собствени активи: 440 278 -162 63% 

Инвестиции в Публични активи: 1 991 414 -1 578 21% 

ОБЩО регулирана дейност 16 092 21 583 5 491 134% 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2021 се изчислява, както следва: 

Описание  

Доставяне 

ВС 

Основна 

Отвеждане 
Пречиства

не 

Доставяне 

ВС 

Непитейна 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

ОБЩО 

Възвръщаемост за съответната ВиК услуга за 

2021 г. 
2 944 342 595 - - - - 3 880 

Признати годишни разходи за съответната 

ВиК услуга за 2021 г. 
39 865 2 532 11 239 - - - - 53 636 

Общо необходими приходи за 2021 г. 42 809 2 873 11 834 - -  - 57 515 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
540 -989 -162 - - - - -611 

Отчетени инвестиции в публични  ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
6 235 1 444 -1 578 - - - - 6 102 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план 1,061% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения  бизнес план  0,00% 

Коефициент Qи - общо 1,061% 

 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на 

единните показатели за ефективност за периода 2017-2019 г., съобразена с изискванията 

на чл. 37, ал. 1 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y2021, отразяващ изпълнението на 

индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност: 
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ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2019 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобрен

а стъпка 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнени

е ПК с 

влияние 

оценка 

качество 

информац

ията 

Качество на 

информацията 

Коефициент 

У 
Разчет Отчет 

Крайна оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на 

питейната вода в 

големи зони на 

водоснабдяване  

99,98% 99,96% 99,87% 99,96% 0,02% 0,11% - 

пълно 

неизпълне

ние 

4 

липса на 

информа

ция 
0,60% 

ПК6 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

0,00% 48,18% 0,00% 81,82% -48,18% 0,00% 0,00% 
пълно 

неизпълне

ние 

3 лошо 0,60% 

ПК11г 

Рехабилитация на 

водопроводната 

мрежа  

0,28% 0,50% 1,18% 0,52% -0,22% -0,90% 409,09% добро 3 лошо -0,30% 

ПК12г Събираемост  83,28% 86,54% 86,40% 86,80% -3,26% -3,12% 95,71% добро 2 средно -0,30% 

ПК12е 

Ефективност на 

изграждане на 

водомерното 

стопанство  

17,88% 27,09% 36,14% 30,09% -9,21% -18,26% 198,26% добро 3 лошо -0,30% 

Стойност на коефициент У 0,30% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2020) и коефициент X2021: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2021 г. 

Инфлация 

юли 2017- 

октомври 
2020 г. 

Х2021= Е2021 + Qр2021 + Qи2021 + 

Y2021 

Х2021 И - X 

Ц2021= ЦБП 

2021*                               

(1+ И2017 -2020-

X2021) 

Е2021 Qр2021 Qи2021 Y2021 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2021 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,189 7,996% 0,139% 1,663% 1,061% 0,300% 3,164% 4,832% 1,246 

Отвеждане на отпадъчни води 0,120 7,996% 0,139% 1,580% 1,061% 0,300% 3,080% 4,916% 0,126 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,481 7,996% 0,139% 4,769% 1,061% 0,300% 6,270% 1,726% 0,489 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,568 7,996% 0,139% 4,769% 1,061% 0,300% 6,270% 1,726% 0,578 

степен на замърсяване 2 0,828 7,996% 0,139% 4,769% 1,061% 0,300% 6,270% 1,726% 0,842 

степен на замърсяване 3 1,088 7,996% 0,139% 4,769% 1,061% 0,300% 6,270% 1,726% 1,107 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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 
2,233 

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 2019 г. (565 лв.) 
5,045 

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 2020 г., като общият ИПЦ е в размер на 7,996% 

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

подобряване ефективността на дружеството за 2021 г. както следва: E2021 = 0,054% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи, и реално отчетените от 

дружеството, съответно за коефициентът Qр2021 за 2021 г., отразяващ разликата между 

прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи: 

 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 
      

 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

 

КПС1,2 Силистра 55 31 -24 31 24 

363 6,6116%       

ОБЩО 55 31 -24 31 24 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

Коефициент Qр 

ПСОВ гр. Силистра 694 467 -227 668 26 

964 9,7510% 
ПСОВ Главиница 148 107 -41 153 -5 

ПСОВ Ситово 73 0 -73 0 73 

ОБЩО 915 574 -341 821 94 

В Справка „Разходи Qр – 2019“ и Справка № 18 от годишния отчет за изпълнение 

на одобрения бизнес план за 2019 г., за услугата пречистване на отпадъчни води са 

посочени само преки разходи за услугата в размер на 574 хил. лв., като не са включени 

разходите за административна и спомагателна дейност в размер на 247 хил. лв.  

След връчване на констативния протокол за извършената проверка на дейността за 

2019 г., дружеството е извършило корекция на данните като е включило и разходите за 

административна и спомагателна дейност, съгласно признатите от КЕВР.  

През 2019 г. дружеството не е реализирало предвидените разходи за ПСОВ Ситово, 

доколкото същата не е приета за експлоатация и поддръжка. 

 

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени 

инвестиции за 2017-2019 г.,  преизчислени пропорционално за периода на прилагане на 

одобрения бизнес план – 6 месеца за 2017 г. и в пълен размер за 2018-2019 г.: 

ВиК услуги и системи за периода 2017-2019 г. 

пропорционално за периода от влизане в сила на 

одобрения бизнес план 

Общо разчет по БП 

за 2017-2019 г., 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2017-

2019 г. 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени инвестиции за 

2017-2019 г. Пропорционално за 

периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  1 785 2 598 813 146% 

Инвестиции в Собствени активи: 398 483 85 121% 

Инвестиции в Публични активи: 1 387 2 115 728 153% 

Отвеждане на отпадъчни води 47 104 57 222% 

Инвестиции в Собствени активи: 1 39 38 3549% 

Инвестиции в Публични активи: 46 65 19 142% 

Пречистване на отпадъчни води 59 50 -9 85% 

Инвестиции в Собствени активи: 2 8 6 495% 

Инвестиции в Публични активи: 58 43 -15 74% 

ОБЩО регулирана дейност 1 891 2 752 862 146% 
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Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2021 се изчислява, както следва: 

Описание  

Доставяне 

ВС 

Основна 

Отвеждане 
Пречиства

не 

Доставяне 

ВС 

Непитейна 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

ОБЩО 

Възвръщаемост за съответната ВиК услуга за 

2021 г. 
518 27 23 - - - - 568 

Признати годишни разходи за съответната 

ВиК услуга за 2021 г. 
8 657 363 964 - - - - 9 983 

Общо необходими приходи за 2021 г. 9 175 390 987 - - - - 10 551 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
85 38 6 - - - - 129 

Отчетени инвестиции в публични  ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
728 19 -15 - - - - 733 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план 0,00% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения  бизнес план  0,00% 

Коефициент Qи - общо 0,00% 

 

 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на 

единните показатели за ефективност за периода 2017-2019 г., съобразена с изискванията 

на чл. 37, ал. 1 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y2021, отразяващ изпълнението на 

индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2019 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобрен

а стъпка 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнени

е ПК с 

влияние 

оценка 

качество 

информац

ията 

Качество на 

информацията 

Коефицие

нт У 
Разчет Отчет 

Крайна оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на 

питейната вода в 

големи зони на 

водоснабдяване  

99,60% 99,16% 100,00% 99,02% 0,44% -0,40% - добро 1 добро -0,30% 

ПК6 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

15,83% 63,33% 53,62% 80,00% -47,50% -37,79% 79,56% средно 3 лошо 0,00% 

ПК11г 

Рехабилитация на 

водопроводната 

мрежа  

0,07% 0,32% 0,17% 0,42% -0,25% -0,10% 40,00% 

пълно 

неизпълне

ние 

4 

липса на 

информа

ция 
0,60% 

ПК12г Събираемост  87,70% 91,48% 83,61% 90,21% -3,78% 4,09% -108,20% 

пълно 

неизпълне

ние 

2 средно 0,60% 

ПК12е 

Ефективност на 

изграждане на 

водомерното 

стопанство  

58,83% 72,95% 49,83% 76,48% -14,12% 9,00% -63,74% 
пълно 

неизпълне

ние 

4 

липса на 

информа

ция 

0,60% 

Стойност на коефициент У 1,50% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2020) и коефициент X2021:  

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2021 г. 

Инфлация 
юли 2017- 

октомври 

2020 г. 

Х2021= Е2021 + Qр2021 + Qи2021 + 

Y2021 

Х2021 И - X 

Ц2021= ЦБП 

2021*                               

(1+ И2017 -2020-

X2021) 

Е2021 Qр2021 Qи2021 Y2021 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2021 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 2,077 7,996% 0,054% 0,000% 0,000% 1,500% 1,554% 6,442% 2,211 

Отвеждане на отпадъчни води 0,178 7,996% 0,054% 6,612% 0,000% 1,500% 8,166% -0,170% 0,178 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,516 7,996% 0,054% 9,751% 0,000% 1,500% 11,305% -3,309% 0,499 

Промишлени и други стопански 

потребители 
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степен на замърсяване 1 0,567 7,996% 0,054% 9,751% 0,000% 1,500% 11,305% -3,309% 0,548 

степен на замърсяване 2 0,830 7,996% 0,054% 9,751% 0,000% 1,500% 11,305% -3,309% 0,803 

степен на замърсяване 3 1,036 7,996% 0,054% 9,751% 0,000% 1,500% 11,305% -3,309% 1,002 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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 
3,466 

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 2019 г. (518 лв.) 

4,621 

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. 

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

НРЦВКУ, е м. август 2017 г. – м. октомври 2020 г., като общият ИПЦ е в размер на 

7,659% 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 2021 г. както следва: E2021 = 0,033% 

 

При извършената планова проверка на дейността на дружеството за 2019 г. е 

установено, че за периода 2017-2019 г. дружеството е планирало оперативни разходи, 

включени в Qр за пречистване на отпадъчни води общо в размер на 2 912 хил. лв., в т.ч. 

разходи за амортизации.  С оглед на това, че в планираните разходи за пречистване на 

отпадъчни води за ПСОВ гр. Момчилград и ПСОВ гр. Кърджали в нетно изражение за 

периода са в размер на 2 763 хил. лв., включени в цената на услугата, същите следва да се 

считат за бъдещи разходи, включени в коефициента Qp. В тази връзка се извършва 

корекция на одобрените разходи, за които следва да се прилага коефициентът  Qр, като от 

993 хил. лв. за 2019 г. се приспада стойността на планираните надбавени разходи за 

периода 2017-2019 г. в размер на 149 хил. лв., т. е. разходите за 2019 г., за които следва да 

се прилага коефициента Qр се приемат в размер на 844 хил. лв. Данните са представени, 

както следва: 

Параметър (хил. лв.) 2017 г. 2018 г. 2019 г. Общо 

Одобрени разходи в Qр 946 973 993 2 912 

Одобрени разходи за пречистване 

на отпадъчни води 
897 923 943 2 763 

разлика 49 50 50 149 

Корекция разходи в Qр 897 923 943 2 763 

 

В следващата таблица е представена информация след извършената корекция за 

одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи 

(респективно включените в одобрените цени на пречистване на отпадъчни води), и реално 

отчетените от дружеството, съответно за коефициента Qр2021 за 2021 г., отразяващ 

разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на 

осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи: 
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 
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Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет 

Разчет 

корекция 
Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати 

от КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 

2021 г. 

Qр 

Пречистване на отпадъчни води 993 844 806 -187 806 187 
1040 3,6538% 

ОБЩО 993 844 806 -187 806 38 

 

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени 

инвестиции за 2017-2019 г.,  преизчислени пропорционално за периода на прилагане на 

одобрения бизнес план – 5 месеца за 2017 г. и в пълен размер за 2018-2019 г.: 

ВиК услуги и системи за периода 2017-2019 г. 

пропорционално за периода от влизане в сила на 

одобрения бизнес план 

Общо разчет по БП 

за 2017-2019 г., 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2017-

2019 г. 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени инвестиции за 

2017-2019 г. Пропорционално за 

периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  2 169 2 658 490 123% 

Инвестиции в Собствени активи: 172 664 492 386% 

Инвестиции в Публични активи: 1 997 1 995 -2 100% 

Отвеждане на отпадъчни води 136 288 152 212% 

Инвестиции в Собствени активи: 23 202 178 862% 

Инвестиции в Публични активи: 113 87 -26 77% 

Пречистване на отпадъчни води 116 126 10 108% 

Инвестиции в Собствени активи: 8 61 53 765% 

Инвестиции в Публични активи: 108 64 -44 60% 

ВС Доставяне на вода с непитейни качества 69 23 -46 34% 

Инвестиции в Собствени активи: 0 12 12 0% 

Инвестиции в Публични активи: 69 11 -58 16% 

ОБЩО регулирана дейност 2 489 3 095 606 124% 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2021 се изчислява, както следва: 

Описание  

Доставяне 

ВС 

Основна 

Отвеждане 
Пречиства

не 

Доставяне 

ВС 

Непитейна 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

ОБЩО 

Възвръщаемост за съответната ВиК услуга за 

2021 г. 
514 27 37 13 - - - 591 

Признати годишни разходи за съответната 

ВиК услуга за 2021 г. 
7 444 338 1 040 184 - - - 9 007 

Общо необходими приходи за 2021 г. 7 958 366 1 077 197 - -  9 598 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
492 178 53 12 - - - 735 

Отчетени инвестиции в публични  ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
-2 -26 -44 -58 - - - -130 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план 0,00% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения  бизнес план  1,350% 

Коефициент Qи - общо 1,350% 

 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на 

единните показатели за ефективност за периода 2017-2019 г., съобразена с изискванията 

на чл. 37, ал. 1 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y2021, отразяващ изпълнението на 

индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2019 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобрен

а стъпка 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнени

е ПК с 

влияние 

оценка 

качество 

Качество на 

информацията 

Коефицие

нт У 
Разчет Отчет 
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информац

ията Крайна оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на 

питейната вода в 

големи зони на 

водоснабдяване  

98,05% 98,72% 98,93% 99,02% -0,67% -0,88% 131,34% добро 1 добро -0,30% 

ПК6 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

2,66% 49,83% 20,07% 80,00% -47,17% -17,41% 36,91% лошо 3 лошо 0,30% 

ПК11г 

Рехабилитация на 

водопроводната 

мрежа  

0,64% 0,74% 1,23% 0,83% -0,10% -0,59% 590,00% 
пълно 

неизпълне

ние 

4 

липса 

на 

информ

ация 

0,60% 

ПК12г Събираемост  90,15% 92,69% 82,19% 93,96% -2,54% 7,96% -313,39% 

пълно 

неизпълне

ние 

2 средно 0,60% 

ПК12е 

Ефективност на 

изграждане на 

водомерното 

стопанство  

38,35% 44,84% 32,90% 49,80% -6,49% 5,45% -83,98% 

пълно 

неизпълне

ние 

3 лошо 0,60% 

Стойност на коефициент У 1,80% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2020) и коефициент X2021: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2021 г. 

Инфлация 

август 

2017- 
октомври 

2020 г. 

Х2021= Е2021 + Qр2021 + Qи2021 + 

Y2021 

Х2021 И - X 

Ц2021= ЦБП 

2021*                               

(1+ И2017 -2020-

X2021) 

Е2021 Qр2021 Qи2021 Y2021 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2021 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,533 7,659% 0,033% 0,000% 1,350% 1,800% 3,183% 4,476% 1,602 

Отвеждане на отпадъчни води 0,133 7,659% 0,033% 0,000% 1,350% 1,800% 3,183% 4,476% 0,139 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,461 7,659% 0,033% 3,654% 1,350% 1,800% 6,837% 0,822% 0,465 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,507 7,659% 0,033% 3,654% 1,350% 1,800% 6,837% 0,822% 0,511 

степен на замърсяване 2 0,742 7,659% 0,033% 3,654% 1,350% 1,800% 6,837% 0,822% 0,748 

степен на замърсяване 3 0,926 7,659% 0,033% 3,654% 1,350% 1,800% 6,837% 0,822% 0,934 

Доставяне на вода с непитейни 

качества 
0,669 7,659% 0,033% 0,000% 1,350% 1,800% 3,183% 4,476% 0,699 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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 
2,647 

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 2019 г. (439 лв.) 
3,915 

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 2020 г., като общият ИПЦ е в размер на 

7,659% по данни на НСИ. 
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С Решение № БП-Ц-10 от 26.07.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2021 г. както следва: E2021= 0,056% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи, и реално отчетените от 

дружеството, съответно за коефициента Qр2021 за 2021 г., отразяващ разликата между 

прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи: 
Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

Коефициент Qр 

Застраховки на получените ПДА от 

общините и закупени активи 
4 28 24 28 -24 

19 055 -0,1207% Въвеждане на нови показатели при 

анализа на питейни води 
5 4 -1 4 1 

ОБЩО 9 32 23 32 -23 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 
      

 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

 

Застраховки на получените ПДА от 

общините  и закупени активи 
5 2 -3 2 3 

1 937 0,1549%       

ОБЩО 5 2 -3 2 3 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

Коефициент Qр 

Застраховки на закупените автомобили 4 2 -2 2 2 

1 964 4,9440% 
Обследване на ПСОВ Русе и ПСОВ Бяла 20 12 -8 12 8 

Въвеждане в експлоатация на ПСОВ Бяла 354 267 -87 267 87 

ОБЩО 378 281 -97 281 97 

 

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени 

инвестиции за 2017-2019 г.,  преизчислени пропорционално за периода на прилагане на 

одобрения бизнес план – 5 месеца за 2017 г. и в пълен размер за 2018-2019 г.: 

ВиК услуги и системи за периода 2017-2019 г. 

пропорционално за периода от влизане в сила на 

одобрения бизнес план 

Общо разчет по БП 

за 2017-2019 г., 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2017-

2019 г. 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени инвестиции за 

2017-2019 г. Пропорционално за 

периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  10 626 9 931 -695 93% 

Инвестиции в Собствени активи: 950 1 520 570 160% 

Инвестиции в Публични активи: 9 676 8 411 -1 265 87% 

Отвеждане на отпадъчни води 1 405 163 -1 242 12% 

Инвестиции в Собствени активи: 243 87 -156 36% 

Инвестиции в Публични активи: 1 161 76 -1 086 7% 

Пречистване на отпадъчни води 497 258 -239 52% 

Инвестиции в Собствени активи: 209 81 -128 39% 

Инвестиции в Публични активи: 289 178 -111 62% 

ОБЩО регулирана дейност 12 528 10 353 -2 176 83% 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2021 се изчислява, както следва: 
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Описание  

Доставяне 

ВС 

Основна 

Отвеждане 
Пречиства

не 

Доставяне 

ВС 

Непитейна 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

ОБЩО 

Възвръщаемост за съответната ВиК услуга за 

2021 г. 
2 371 273 95 - - - - 2 738 

Признати годишни разходи за съответната 

ВиК услуга за 2021 г. 
19 055 1 937 1 964 - - - - 22 956 

Общо необходими приходи за 2021 г. 21 426 2 209 2 059 - - - - 25 694 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
570 -156 -128 - - - - 286 

Отчетени инвестиции в публични  ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
-1 265 -1 086 -111 - - - - -2 462 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план 0,00% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения  бизнес план  9,581% 

Коефициент Qи - общо 9,581% 

 

 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на 

единните показатели за ефективност за периода 2017-2019 г., съобразена с изискванията 

на чл. 37, ал. 1 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y2021, отразяващ изпълнението на 

индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2019 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобрен

а стъпка 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнени

е ПК с 

влияние 

оценка 

качество 

информац

ията 

Качество на 

информацията 

Коефицие

нт У 
Разчет Отчет 

Крайна оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на 

питейната вода в 

големи зони на 

водоснабдяване  

99,90% 99,93% 99,94% 99,95% -0,03% -0,04% 133,33% добро 1 добро -0,30% 

ПК6 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

23,01% 60,16% 64,23% 80,60% -37,15% -41,22% 110,96% добро 3 лошо -0,30% 

ПК11г 

Рехабилитация на 

водопроводната 

мрежа  

1,09% 1,09% 0,87% 1,09% 0,00% 0,22% 0,00% 

пълно 

неизпълне

ние 

4 

липса 

на 

информ

ация 

0,60% 

ПК12г Събираемост  96,00% 95,04% 96,44% 95,19% 0,96% -0,44% - добро 2 средно -0,30% 

ПК12е 

Ефективност на 

изграждане на 

водомерното 

стопанство  

100,00

% 
99,86% 100,00% 99,63% 0,14% 0,00% - добро 3 лошо -0,30% 

Стойност на коефициент У -0,60% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2020) и коефициент X2021:  

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2021 г. 

Инфлация 
август 

2017- 

октомври 
2020 г. 

Х2021= Е2021 + Qр2021 + Qи2021 + 

Y2021 

Х2021 И - X 

Ц2021= ЦБП 

2021*                               

(1+ И2017 -2020-

X2021) 

Е2021 Qр2021 Qи2021 Y2021 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2021 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,936 7,659% 0,056% -0,121% 9,581% -0,600% 8,916% -1,257% 1,912 

Отвеждане на отпадъчни води 0,229 7,659% 0,056% 0,155% 9,581% -0,600% 9,192% -1,533% 0,225 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,334 7,659% 0,056% 4,944% 9,581% -0,600% 13,981% -6,322% 0,313 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,367 7,659% 0,056% 4,944% 9,581% -0,600% 13,981% -6,322% 0,344 
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степен на замърсяване 2 0,538 7,659% 0,056% 4,944% 9,581% -0,600% 13,981% -6,322% 0,504 

степен на замърсяване 3 0,671 7,659% 0,056% 4,944% 9,581% -0,600% 13,981% -6,322% 0,629 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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 
2,940 

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 2019 г. (524 лв.) 
4,679 

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 2020 г., като общият ИПЦ е в размер на 

7,659%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 2021 г. както следва: E2021 = 0%. 

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

дейности, следователно коефициентът Qр2021 = 0%. 

 

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени 

инвестиции за 2017-2019 г.,  преизчислени пропорционално за периода на прилагане на 

одобрения бизнес план – 5 месеца за 2017 г. и в пълен размер за 2018-2019 г.: 

ВиК услуги и системи за периода 2017-2019 г. 

пропорционално за периода от влизане в сила на 

действащите цени 

Общо разчет по БП за 

2017-2019 г. 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 

2017-219 г.   

Пропорционално 

за периода 

Общо отчетени инвестиции за 

2017-219 г.   

Пропорционално за периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

 ВС Дупница-Кюстендилска вода 0 0 0 0% 

ВС Белово 0 0 0 0% 

ВС Плевен 6 0 -6 0% 

ВС Йовковци 0 0 0 0% 

ВС Долен Дунав 7 0 -7 0% 

ВС Източно-Софийско поле 132 0 -132 0% 

ВС Ботевград 138 0 -138 0% 

ВС Шумен-Търговище 54 0 -54 0% 

ВС Добрич 29 0 -29 0% 

ОБЩО регулирана дейност 366 0 -366 0% 

 

Отчитайки включените в одобрените цени на услугата „доставяне вода на друг ВиК 

оператор“ средства, които само частично покриват предвидените инвестиции,  

коефициент Qи2021 се изчислява, както следва:  

Описание  

 ВС Дупница-

Кюстендилска 

вода 

ВС 

Белово 

ВС 

Плевен 

ВС 

Йовковци 

ВС Долен 

Дунав 

ВС 

Източно-

Софийско 

поле 

ВС 

Ботевград 

ВС 

Шумен-

Търговище 

ВС 

Добрич 
ОБЩО 

2021 г. 2021 г. 2021 г. 2021 г. 2021 г. 2021 г. 2021 г. 2021 г. 2021 г. 2021 г. 
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Възвръщаемост за съответната В и К 

услуга 
2 0 12 2 2 16 69 24 5 132 

Признати годишни разходи за 

съответната В и К услуга 
116 1 94 23 15 224 101 702 33 1 309 

Общо необходими приходи 118 1 106 25 17 240 170 726 38 1 441 

Отчетени инвестиции в  ДА спрямо 

одобрени - пропорционално 
0 0 -6 0 -7 -132 -138 -54 -29 -366 

Включени инвестиции в цените 0 0 9 0 9 34 66 18 3 139 

За ползване за коефициент Qи 0 0 -9 0 -9 -34 -66 -18 -3 -139 

Коефициент Qи - общо 9,646% 

 

Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2017-

2019 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 от НРКВКУ, съответно коефициент 

Y2021, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните 

показатели за ефективност, не са относими към дейността на „Напоителни системи“ ЕАД. 

Дружеството доставя условно-чиста вода на ВиК операторите, предназначена за питейно-

битови цели, след съответната обработка от ВиК дружествата, следователно коефициентът 

Y2021 = 0%. 
 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2020) и коефициент X2021: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2021 г. 

Инфлация 
август 

2017- 

октомври 
2020 г. 

Х2021= Е2021 + Qр2021 + Qи2021 + 

Y2021 

Х2021 И - X 

Ц2021= ЦБП 

2021*                               

(1+ И2017 -2020-

X2021) 

Е2021 Qр2021 Qи2021 Y2021 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2021 г.                                      

ВС Дупница - Кюстендил 0,118 7,659% 0,000% 0,000% 9,646% 0,000% 9,646% -1,987% 0,116 

ВС Белово 0,079 7,659% 0,000% 0,000% 9,646% 0,000% 9,646% -1,987% 0,077 

ВС Плевен 0,071 7,659% 0,000% 0,000% 9,646% 0,000% 9,646% -1,987% 0,070 

ВС Йовковци 0,136 7,659% 0,000% 0,000% 9,646% 0,000% 9,646% -1,987% 0,133 

ВС Долен Дунав 0,121 7,659% 0,000% 0,000% 9,646% 0,000% 9,646% -1,987% 0,119 

ВС Източно Софийско поле 0,031 7,659% 0,000% 0,000% 9,646% 0,000% 9,646% -1,987% 0,030 

ВС Ботевград 0,068 7,659% 0,000% 0,000% 9,646% 0,000% 9,646% -1,987% 0,067 

ВС Шумен-Търговище 0,024 7,659% 0,000% 0,000% 9,646% 0,000% 9,646% -1,987% 0,024 

ВС Добрич 0,264 7,659% 0,000% 0,000% 9,646% 0,000% 9,646% -1,987% 0,259 

 

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 2020 г., като общият ИПЦ е в размер на 

7,659% 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 2021 г. както следва: E2021= 0% 

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

дейности, следователно коефициентът Qр2021 = 0%. 

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени 

инвестиции за 2017-2019 г.,  преизчислени пропорционално за периода на прилагане на 
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одобрения бизнес план – 5 месеца за 2017 г. и в пълен размер за 2018-2019 г.: 

ВиК услуги и системи за периода 2017-2019 г. 

пропорционално за периода от влизане в сила на 

одобрения бизнес план 

Общо разчет по БП 

за 2017-2019 г., 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2017-

2019 г. 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени инвестиции за 

2017-2019 г. Пропорционално за 

периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  915 764 -151 83% 

Инвестиции в Собствени активи: 26 108 82 422% 

Инвестиции в собствени ВиК активи: 889 656 -233 74% 

Отвеждане на отпадъчни води 628 645 17 103% 

Инвестиции в Собствени активи: 118 111 -7 94% 

Инвестиции в собствени ВиК активи: 510 534 24 105% 

ВС Друг ВиК оператор 0 0 0 0% 

Инвестиции в Собствени активи: 0 0 0 0% 

Инвестиции в собствени ВиК активи: 0 0 0 0% 

ОБЩО регулирана дейност 1 543 1 409 -135 91% 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2021 се изчислява, както следва: 

Описание  

Доставяне 

ВС 

Основна 

Отвеждане 
Пречиства

не 

Доставяне 

ВС 

Непитейна 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

ОБЩО 

Възвръщаемост за съответната ВиК услуга за 

2021 г. 
387 337 - - 1 - - 725 

Признати годишни разходи за съответната 

ВиК услуга за 2021 г. 
1 225 1 572 - - 14 - - 2 810 

Общо необходими приходи за 2021 г. 1 611 1 909 - - 15 - - 3 536 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
-151 17 - - 0 - - -135 

Коефициент Qи - общо 3,804% 

 

За „ВиК – Златни пясъци“ ООД не са приложими сроковете за създаване на 

изискуемите регистри и бази данни, определени в т. 64 от Указания НРКВКУ, 

респективно се прилага разпоредбата на т. 65 от Указания НРКВКУ – дружеството 

предоставя информация от наличните си бази данни, поради което не се извършва оценка 

на качеството на информация. 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на 

единните показатели за ефективност за периода 2017-2019 г., съответно за коефициента 

Y2021, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните 

показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2019 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобрен

а стъпка 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнение ПК   

Качество на 

информацията 

Коефицие

нт У 
Разчет Отчет 

Крайна оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на 

питейната вода в 

големи зони на 

водоснабдяване  

100,00

% 

100,00

% 
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% добро   -0,30% 

ПК6 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

0,00% 
100,00

% 
0,00% 100,00% -100,00% 0,00% 0,00% 

пълно 

неизпълнение 
  0,60% 

ПК11г 

Рехабилитация на 

водопроводната 

мрежа  

3,23% 1,23% 0,36% 1,00% 2,00% 2,87% - 
пълно 

неизпълнение 
  0,60% 

ПК12г Събираемост  84,70% 91,43% 87,92% 91,16% -6,73% -3,22% 47,85% лошо   0,30% 

ПК12е 

Ефективност на 

изграждане на 

водомерното 

стопанство  

101,31

% 
90,00% 100,00% 90,12% 11,31% 1,31% - добро   -0,30% 
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Стойност на коефициент У 0,90% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2020) и коефициент X2021:  

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2021 г. 

Инфлация 

август 

2017- 
октомври 

2020 г. 

Х2021= Е2021 + Qр2021 + Qи2021 + 

Y2021 

Х2021 И - X 

Ц2021= ЦБП 

2021*                               

(1+ И2017 -2020-

X2021) 

Е2021 Qр2021 Qи2021 Y2021 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2021 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,230 7,659% 0,000% 0,000% 3,804% 0,900% 4,704% 2,955% 1,266 

Отвеждане на отпадъчни води 1,461 7,659% 0,000% 0,000% 3,804% 0,900% 4,704% 2,955% 1,504 

Доставяне на вода на друг ВиКО - 

"ВиК - Варна"ООД, гр. Варна 
1,278 7,659% 0,000% 0,000% 3,804% 0,900% 4,704% 2,955% 1,316 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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 
3,324 

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 2019 г. (548 лв.) 
4,888 

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 2020 г., като общият ИПЦ е в размер на 

7,572% 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 2021 г. както следва: E2021 = 0,058% 

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи, и реално отчетените от 

дружеството, съответно за коефициента Qр2021 за 2021 г., отразяващ разликата между 

прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи: 
Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

Коефициент Qр 

разходи по фактуриране съгл. Общите 
условия 

48 0 -48 0 48 
7 657 0,6269% 

ОБЩО 48 0 -48 0 48 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 
      

 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

 

разходи по фактуриране съгл. Общите 
условия 

20 0 -20 0 20 687 2,9112% 
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ОБЩО 20 0 -20 0 20 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

Коефициент Qр 

разходи по фактуриране съгл. Общите 

условия 
48 0 -48 0 48 

1 321 3,6336% 
ОБЩО 48 0 -48 0 48 

През 2019 г. дружеството  не е извършило разходи за нова дейност - отпечатване и 

доставяне на фактури на потребителите. 

 

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени 

инвестиции за 2017-2019 г.,  преизчислени пропорционално за периода на прилагане на 

одобрения бизнес план – 4 месеца за 2017 г. и в пълен размер за 2018-2019 г.: 

ВиК услуги и системи за периода 2017-2019 г. 

пропорционално за периода от влизане в сила на 

одобрения бизнес план 

Общо разчет по БП 

за 2017-2019 г., 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2017-

2019 г. 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени инвестиции за 

2017-2019 г. Пропорционално за 

периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  951 1 456 505 153% 

Инвестиции в Собствени активи: 112 417 305 371% 

Инвестиции в Публични активи: 839 1 039 200 124% 

Отвеждане на отпадъчни води 68 165 97 244% 

Инвестиции в Собствени активи: 11 52 41 474% 

Инвестиции в Публични активи: 57 113 56 199% 

Пречистване на отпадъчни води 221 20 -201 9% 

Инвестиции в Собствени активи: 95 12 -83 13% 

Инвестиции в Публични активи: 125 8 -118 6% 

ВС Доставяне на вода с непитейни качества 0 30 30 0% 

Инвестиции в Собствени активи: 0 2 2 0% 

Инвестиции в Публични активи: 0 28 28 0% 

ОБЩО регулирана дейност 1 240 1 671 432 135% 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2021 се изчислява, както следва: 

Описание  

Доставяне 

ВС 

Основна 

Отвеждане 
Пречиства

не 

Доставяне 

ВС 

Непитейна 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

ОБЩО 

Възвръщаемост за съответната ВиК услуга за 

2021 г. 
418 128 75 6 -  -  -  627 

Признати годишни разходи за съответната 

ВиК услуга за 2021 г. 
7 657 687 1 321 278 -   - -  9 944 

Общо необходими приходи за 2021 г. 8 075 815 1 397 284 - - - 10 571 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
305 41 -83 2 - - - 264 

Отчетени инвестиции в публични  ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
200 56 -118 28 - - - 167 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план 0,000% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения  бизнес план  0,000% 

Коефициент Qи - общо 0,000% 

 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на 

единните показатели за ефективност за периода 2017-2019 г., съобразена с изискванията 

на чл. 37, ал. 1 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y2021, отразяващ изпълнението на 

индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност: 
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ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2019 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобр

ена 

стъпк

а 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнение 

ПК с 

влияние 

оценка 

качество 

информация

та 

Качество на 

информацията 

Коефицие

нт У 
Разчет Отчет 

Крайна оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на 

питейната вода в 

големи зони на 

водоснабдяване  

98,63% 98,80% 100,00% 99,06% -0,17% -1,37% 805,88% добро 
1 

 
добро -0,30% 

ПК6 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

44,60% 66,19% 54,68% 80,58% 

-

21,59

% 

-10,08% 46,69% 
пълно 

неизпълнен

ие 

4 

липса на 

информац

ия 

0,60% 

ПК11г 

Рехабилитация на 

водопроводната 

мрежа  

0,00% 0,21% 0,19% 0,35% -0,21% -0,19% 90,48% 

пълно 

неизпълнен

ие 

4 

липса на 

информац

ия 

0,60% 

ПК12г Събираемост  72,45% 81,10% 83,53% 83,47% -8,65% -11,08% 128,09% добро 2 средно -0,30% 

ПК12е 

Ефективност на 

изграждане на 

водомерното 

стопанство  

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
пълно 

неизпълнен

ие 

4 

липса на 

информац

ия 

0,60% 

Стойност на коефициент У 1,20% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2020) и коефициент X2021: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2021 г. 

Инфлация 
септември 

2017- 

октомври 
2020 г. 

Х2021= Е2021 + Qр2021 + Qи2021 + 

Y2021 

Х2021 И - X 

Ц2021= ЦБП 

2021*                               

(1+ И2017 -2020-

X2021) 

Е2021 Qр2021 Qи2021 Y2021 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2021 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,344 7,572% 0,058% 0,627% 0,000% 1,200% 1,885% 5,688% 1,420 

Отвеждане на отпадъчни води 0,199 7,572% 0,058% 2,911% 0,000% 1,200% 4,169% 3,403% 0,206 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 
потребители 

0,386 7,572% 0,058% 3,634% 0,000% 1,200% 4,892% 2,681% 0,396 

Промишлени и други стопански 
потребители 

                  

степен на замърсяване 1 0,433 7,572% 0,058% 3,634% 0,000% 1,200% 4,892% 2,681% 0,445 

степен на замърсяване 2 0,765 7,572% 0,058% 3,634% 0,000% 1,200% 4,892% 2,681% 0,786 

Доставянена вода с непитейни 

качества 
0,127 7,572% 0,058% 0,000% 0,000% 1,200% 1,258% 6,314% 0,135 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:  

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 
2,426 

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 2019 г. (657 лв.) 

5,866 

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

НРЦВКУ, е м. септември 2017 г. – м. октомври 2020 г., като общият ИПЦ е в размер на 

7,572% 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 2021 г. както следва: E2021 = 0,072% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи, и реално отчетените от 

дружеството, съответно за коефициента Qр2021 за 2021 г., отразяващ разликата между 

прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи: 
Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

Коефициент Qр 

Отпечатване и доставяне на фактури на 

потребителите 
120 0 -120 0 120 

7 153 1,6776%       

ОБЩО 120 0 -120 0 120 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 
      

 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

 

Отпечатване и доставяне на фактури на 

потребителите 
21 0 -21 0 21 

707 2,9703%       

ОБЩО 21 0 -21 0 21 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

Коефициент Qр 

отпечатване и доставяне на фактури на 

потребителите 
12 0 -12 0 12 

1 398 1,5737% ПСОВ - с. Копиловци  10 0 -10 0 10 

ОБЩО 22 0 -22 0 22 

През 2019 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана не е извършило 

разходи за нова дейност - отпечатване и доставяне на фактури на потребителите и не е 

приело за експлоатация посочената в бизнес плана, като нов обект ПСОВ - с. Копиловци, 

като съответно не са извършени разходи за този обект. 

 

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени 

инвестиции за 2017-2019 г.,  преизчислени пропорционално за периода на прилагане на 

одобрения бизнес план – 4 месеца за 2017 г. и в пълен размер за 2018-2019 г.: 

ВиК услуги и системи за периода 2017-2019 г. 

пропорционално за периода от влизане в сила на 

одобрения бизнес план 

Общо разчет по БП 

за 2017-2019 г., 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2017-

2019 г. 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени инвестиции за 

2017-2019 г. Пропорционално за 

периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  1 942 2 262 320 116% 

Инвестиции в Собствени активи: 345 178 -167 51% 

Инвестиции в Публични активи: 1 597 2 084 487 130% 

Отвеждане на отпадъчни води 127 2 -124 2% 

Инвестиции в Собствени активи: 65 0 -64 0% 

Инвестиции в Публични активи: 62 2 -60 3% 

Пречистване на отпадъчни води 312 16 -295 5% 

Инвестиции в Собствени активи: 24 5 -20 19% 
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Инвестиции в Публични активи: 287 12 -275 4% 

ВС Доставяне на вода с непитейни качества 2 55 53 2669% 

Инвестиции в Собствени активи: 0 0 0 0% 

Инвестиции в Публични активи: 2 55 52 2654% 

Доставяне на вода на ВиК "Враца" 230 143 -87 62% 

Инвестиции в Собствени активи: 27 31 4 113% 

Инвестиции в Публични активи: 203 113 -90 55% 

Доставяне на вода на ВиК "Видин" 3 2 0 83% 

Инвестиции в Собствени активи: 1 1 0 123% 

Инвестиции в Публични активи: 2 2 -1 73% 

Доставяне на вода на ВиК "Берковица" 6 18 11 281% 

Инвестиции в Собствени активи: 1 5 3 361% 

Инвестиции в Публични активи: 5 13 8 261% 

ОБЩО регулирана дейност 2 621 2 499 -123 95% 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2021 се изчислява, както следва: 

Описание  

Доставяне 

ВС 

Основна 

Отвеждане 
Пречиства

не 

Доставяне 

ВС 

Непитейна 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО - 

ВС Враца 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО - 

ВС Видин 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО - 

ВС 

Берковица 

ОБЩО 

Възвръщаемост за съответната ВиК услуга за 

2021 г. 
492 38 69 5 70 2 3 678 

Признати годишни разходи за съответната 

ВиК услуга за 2021 г. 
7 153 707 1 398 63 1 247 59 88 10 714 

Общо необходими приходи за 2021 г. 7 645 744 1 467 67 1 317 61 91 11 392 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
-167 -64 -20 0 4 0 3 -244 

Отчетени инвестиции в публични  ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
487 -60 -275 52 -90 -1 8 121 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план 2,143% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения  бизнес план  0,00% 

Коефициент Qи - общо 2,143% 

 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на 

единните показатели за ефективност за периода 2017-2019 г., съобразена с изискванията 

на чл. 37, ал. 1 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y2021, отразяващ изпълнението на 

индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2019 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобрен

а стъпка 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнени

е ПК с 

влияние 

оценка 

качество 

информац

ията 

Качество на 

информацията 

Коефицие

нт У 
Разчет Отчет 

Крайна оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на 

питейната вода в 

големи зони на 

водоснабдяване  

99,92% 98,63% 100,00% 99,09% 1,29% -0,08% - добро 1 добро -0,30% 

ПК6 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

0,00% 32,46% 0,75% 80,70% -32,46% -0,75% 2,31% 

пълно 

неизпълне

ние 

2 средно 0,60% 

ПК11г 

Рехабилитация на 

водопроводната 

мрежа  

0,61% 0,33% 0,69% 0,44% 0,28% -0,08% - добро 3 лошо -0,30% 

ПК12г Събираемост  81,65% 81,66% 83,77% 81,77% -0,01% -2,12% 
21200,00

% 
добро 1 добро -0,30% 

ПК12е 

Ефективност на 

изграждане на 

водомерното 

стопанство  

26,30% 38,00% 42,27% 49,97% -11,70% -15,97% 136,50% добро 3 лошо -0,30% 
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Стойност на коефициент У -0,60% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2020) и коефициент X2021: 

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

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2021 г. 

Инфлация 

септември 

2017- 
октомври 

2020 г. 

Х2021= Е2021 + Qр2021 + Qи2021 + 

Y2021 

Х2021 И - X 

Ц2021= ЦБП 

2021*                               

(1+ И2017 -2020-

X2021) 

Е2021 Qр2021 Qи2021 Y2021 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2021 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,717 7,572% 0,072% 1,678% 2,143% -0,600% 3,293% 4,280% 1,790 

Отвеждане на отпадъчни води 0,256 7,572% 0,072% 2,970% 2,143% -0,600% 4,585% 2,987% 0,264 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,517 7,572% 0,072% 1,574% 2,143% -0,600% 3,189% 4,384% 0,540 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,734 7,572% 0,072% 1,574% 2,143% -0,600% 3,189% 4,384% 0,766 

степен на замърсяване 2 0,899 7,572% 0,072% 1,574% 2,143% -0,600% 3,189% 4,384% 0,938 

степен на замърсяване 3 1,038 7,572% 0,072% 1,574% 2,143% -0,600% 3,189% 4,384% 1,084 

Доставянена вода на друг ВиКО - ВС 

Враца 
0,060 7,572% 0,072% 0,000% 2,143% -0,600% 1,615% 5,957% 0,064 

Доставянена вода на друг ВиКО - ВС 

Берковица 
0,082 7,572% 0,072% 0,000% 2,143% -0,600% 1,615% 5,957% 0,087 

Доставянена вода на друг ВиКО - ВС 

Видин 
0,257 7,572% 0,072% 0,000% 2,143% -0,600% 1,615% 5,957% 0,272 

Доставянена вода с непитейни качества 1,271 7,572% 0,072% 0,000% 2,143% -0,600% 1,615% 5,957% 1,347 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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 

3,113 

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 2019 г. (408 лв.) 
3,638 

 

По отношение на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, Комисията, 

със свое Решение № Ц-  от 26.11.2020 г., по т. 1 е установила наличие на условия, по 

смисъла на чл. 32, ал. 1 от НРЦВКУ, за преразглеждане на цената за услугата „доставяне 

на вода на друг ВиК оператор – ВС Враца“, одобрена за 2021 г. с Решение № БП-Ц-14 от 

09.08.2017 г. на КЕВР; по т. 2 е допуснала изменение на цената за услугата „доставяне на 

вода на друг ВиК оператор – ВС Враца“, одобрена за 2021 г. с Решение № БП-Ц-14 от 

09.08.2017 г. на КЕВР, а по т. 3 е посочено, че изменението на цената, допуснато по 

горните точки, ще се извърши с решението, което се приема на основание чл. 29 от 

НРЦВКУ. Съгласно чл. 33, ал. 4 от НРЦВКУ, изменението на цените, допуснато по реда 

на ал. 1 се извършва с решението на Комисията по чл. 29, а именно в настоящото 

производство за годишно изменение на одобрените цени за 2021 г.  

В тази връзка данните за изменение на одобрената цена на „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Монтана за услугата „доставяне на вода на друг ВиК 

оператор – ВС Враца“ за 2021 г., са представени в следващата таблица: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2021 г. 

Инфлация 
септември 

2017- 

октомври 
2020 г. 

Х2021= Е2021 + Qр2021 + Qи2021 + 

Y2021 

Х2021 И - X 

Ц2021= ЦБП 

2021*                               

(1+ И2017 -2020-

X2021) 

Е2021 Qр2021 Qи2021 Y2021 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2021 г.                                      
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Доставянена вода на друг ВиКО - 

ВС Враца 
0,110 7,572% 0,072% 0,000% 2,143% -0,600% 1,615% 5,957% 0,117 

 

Преразглеждането на цената за услугата „доставяне на вода на друг ВиК оператор – 

ВС Враца“ за 2021 г. не оказва отражение върху анализа на социалната поносимост на 

цените на ВиК услугите. 

 

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 2020 г., като общият ИПЦ е в размер на 

7,395% 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 2021 г. както следва: E2021 = 0,047% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи, и реално отчетените от 

дружеството, съответно за коефициента Qр2021 за 2021 г., отразяващ разликата между 

прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи: 
Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

Коефициент Qр 

Разработване на проекти за инвестиции и 

регистри 
79 81 2 81 -2 

13 630 -0,0147%       

ОБЩО 79 81 2 81 -2 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 
      

 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

 

КПС 1 и 2 64 54 -10 54 10 

567 3,1184% 
КПС КИРКОВО 33 27 -6 27 6 

КПС ДИВДЯДОВО 22 20 -2 20 1 

ОБЩО 119 101 -18 101 18 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

Коефициент Qр 

ПСОВ ШУМЕН 834 1 571 737 1 532 -699 

2 353 -11,8385% 
ПСОВ НОВИ ПАЗАР 367 165 -202 165 202 

ПСОВ В.ПРЕСЛАВ 370 152 -218 152 218 

ОБЩО 1 571 1 888 317 1 850 -279 

Дружеството е отчело за 2019 г. в Справка „Разходи Qр – 2019“ към годишния 

отчет за изпълнение на одобрения бизнес план, допълнителни разходи за експлоатация на 

ПСОВ Шумен в размер на 1 571 хил.лв. в т.ч. разходи за амортизации в размер на 8 230 

лв., които не са включени в коефициента Qр в одобрения бизнес план, и разходи за 

неизползвани отпуски в размер на 29 895 лв, които съгласно изискванията на Единна 

система за регулаторна отчетност (ЕСРО) са непризнати разходи. В тази връзка за ПСОВ 

Шумен се признават допълнителни разходи в размер на 1 532 хил.лв. 
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В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени 

инвестиции за 2017-2019 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на 

одобрения бизнес план – 3 месеца за 2017 г. и в пълен размер за 2018-2019 г.: 

ВиК услуги и системи за периода 2017-2019 г. 

пропорционално за периода от влизане в сила на 

одобрения бизнес план 

Общо разчет по БП 

за 2017-2019 г., 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2017-

2019 г. 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени инвестиции за 

2017-2019 г. Пропорционално за 

периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  1 110 1 324 213 119% 

Инвестиции в Собствени активи: 14 177 162 1238% 

Инвестиции в Публични активи: 1 096 1 147 51 105% 

Отвеждане на отпадъчни води 393 60 -333 15% 

Инвестиции в Собствени активи: 217 25 -192 12% 

Инвестиции в Публични активи: 176 34 -142 20% 

Пречистване на отпадъчни води 223 102 -121 46% 

Инвестиции в Собствени активи: 62 10 -53 16% 

Инвестиции в Публични активи: 160 92 -68 58% 

ОБЩО регулирана дейност 1 726 1 486 -241 86% 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2021 се изчислява, както следва: 

Описание  

Доставяне 

ВС 

Основна 

Отвеждане 
Пречиства

не 

Доставяне 

ВС 

Непитейна 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

ОБЩО 

Възвръщаемост за съответната ВиК услуга за 

2021 г. 
492 67 82 - - - - 641 

Признати годишни разходи за съответната 

ВиК услуга за 2021 г. 
13 630 567 2 353 - - - - 16 550 

Общо необходими приходи за 2021 г. 14 122 634 2 435 - - - - 17 191 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
162 -192 -53 - - - - -82 

Отчетени инвестиции в публични  ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
51 -142 -68 - - - - -159 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план 0,477% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения  бизнес план  0,923% 

Коефициент Qи - общо 1,400% 

 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на 

единните показатели за ефективност за периода 2017-2019 г., съобразена с изискванията 

на чл. 37, ал. 1 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y2021, отразяващ изпълнението на 

индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2019 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобрен

а стъпка 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнени

е ПК с 

влияние 

оценка 

качество 

информац

ията 

Качество на 

информацията 

Коефициент 

У 
Разчет Отчет 

Крайна оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на 

питейната вода в 

големи зони на 

водоснабдяване  

98,49% 99,58% 97,67% 99,58% -1,09% 0,82% -75,23% 
пълно 

неизпълне

ние 

1 добро 0,60% 

ПК6 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

0,00% 52,98% 19,87% 81,25% -52,98% -19,87% 37,50% лошо 2 средно 0,30% 

ПК11г 

Рехабилитация на 

водопроводната 

мрежа  

0,08% 0,17% 0,22% 0,42% -0,09% -0,14% 155,56% добро 2 средно -0,30% 
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ПК12г Събираемост  88,81% 89,58% 85,17% 91,05% -0,77% 3,64% -472,73% 
пълно 

неизпълне

ние 

2 средно 0,60% 

ПК12е 

Ефективност на 

изграждане на 

водомерното 

стопанство  

27,74% 45,32% 33,22% 49,94% -17,58% -5,48% 31,17% лошо 2 средно 0,30% 

Стойност на коефициент У 1,50% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2020) и коефициент X2021:  

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2021 г. 

Инфлация 

октомври 
2017- 

октомври 

2020 г. 

Х2021= Е2021 + Qр2021 + Qи2021 + 

Y2021 

Х2021 И - X 

Ц2021= ЦБП 

2021*                               

(1+ И2017 -2020-

X2021) 

Е2021 Qр2021 Qи2021 Y2021 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2021 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 2,041 7,395% 0,047% -0,015% 1,400% 1,500% 2,932% 4,462% 2,132 

Отвеждане на отпадъчни води 0,142 7,395% 0,047% 3,118% 1,400% 1,500% 6,065% 1,329% 0,144 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 
потребители 

0,496 7,395% 0,047% -11,839% 1,400% 1,500% 
-

8,892% 
16,286% 0,577 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,556 7,395% 0,047% -11,839% 1,400% 1,500% 
-

8,892% 
16,286% 0,647 

степен на замърсяване 2 0,794 7,395% 0,047% -11,839% 1,400% 1,500% 
-

8,892% 
16,286% 0,923 

степен на замърсяване 3 1,231 7,395% 0,047% -11,839% 1,400% 1,500% 
-

8,892% 
16,286% 1,431 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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 
3,424 

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 2019 г. (487 лв.) 

4,348 

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 2020 г., като общият ИПЦ е в размер на 

7,395% 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 2021 г. както следва: E2021 = 0,058% 

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 на осъществяване на нови дейности и/или 

експлоатация и поддръжка на нови активи Qр2021 = 0%. 

 

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени 
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инвестиции за 2017-2019 г.,  преизчислени пропорционално за периода на прилагане на 

одобрения бизнес план – 3 месеца за 2017 г. и в пълен размер за 2018-2019 г.: 

ВиК услуги и системи за периода 2017-2019 г. 

пропорционално за периода от влизане в сила на 

одобрения бизнес план 

Общо разчет по БП 

за 2017-2019 г., 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2017-

2019 г. 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени инвестиции за 

2017-2019 г. Пропорционално за 

периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  3 525 2 449 -1 076 69% 

Инвестиции в Собствени активи: 78 634 555 808% 

Инвестиции в Публични активи: 3 446 1 815 -1 631 53% 

Отвеждане на отпадъчни води 252 64 -188 25% 

Инвестиции в Собствени активи: 1 15 14 1274% 

Инвестиции в Публични активи: 251 49 -202 20% 

Пречистване на отпадъчни води 495 150 -345 30% 

Инвестиции в Собствени активи: 93 123 31 133% 

Инвестиции в Публични активи: 403 27 -376 7% 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор  0 0 0 0% 

Инвестиции в Собствени активи: 0 0 0 0% 

Инвестиции в Публични активи: 0 0 0 0% 

ОБЩО регулирана дейност 4 273 2 663 -1 609 62% 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2021 се изчислява, както следва: 

Описание  

Доставяне 

ВС 

Основна 

Отвеждане 
Пречиства

не 

Доставяне 

ВС 

Непитейна 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

ОБЩО 

Възвръщаемост за съответната ВиК услуга за 

2021 г. 
1 056 48 191 - 5 - - 1 300 

Признати годишни разходи за съответната 

ВиК услуга за 2021 г. 
10 714 303 1 588 - 322 - - 12 927 

Общо необходими приходи за 2021 г. 11 770 351 1 779 - 327 - - 14 227 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
555 14 31 - - - - 599 

Отчетени инвестиции в публични  ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
-1 631 -202 -376 - - - - -2 209 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план 0,000% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения  бизнес план  15,524% 

Коефициент Qи - общо 15,524% 

 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на 

единните показатели за ефективност за периода 2017-2019 г., съобразена с изискванията 

на чл. 37, ал. 1 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y2021, отразяващ изпълнението на 

индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2019 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобрен

а стъпка 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнение 

ПК с влияние 

оценка 

качество 

информацият

а 

Качество на 

информацията 

Коефици

ент У 
Разчет Отчет 

Крайна оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на 

питейната вода в 

големи зони на 

водоснабдяване  

98,29% 98,90% 99,90% 99,01% -0,61% -1,61% 263,93% добро 1 добро -0,30% 

ПК6 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

5,36% 45,80% 33,60% 80,43% -40,44% -28,24% 69,83% 
пълно 

неизпълнение 
4 

липса на 

информация 
0,60% 

ПК11г 
Рехабилитация на 

водопроводната 
1,15% 0,48% 0,38% 1,18% 0,67% 0,77% - 

пълно 

неизпълнение 
4 

липса на 

информация 
0,60% 
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мрежа  

ПК12г Събираемост  74,37% 80,89% 74,63% 84,63% -6,52% -0,26% 3,99% 
пълно 

неизпълнение 
2 средно 0,60% 

ПК12е 

Ефективност на 

изграждане на 

водомерното 

стопанство  

22,55% 37,13% 28,53% 53,58% -14,58% -5,98% 41,02% лошо 3 лошо 0,30% 

Стойност на коефициент У 1,80% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2020) и коефициент X2021: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2021 г. 

Инфлация 

октомври 

2017- 
октомври 

2020 г. 

Х2021= Е2021 + Qр2021 + Qи2021 + 

Y2021 

Х2021 И - X 

Ц2021= ЦБП 

2021*                               

(1+ И2017 -2020-

X2021) 

Е2021 Qр2021 Qи2021 Y2021 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2021 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,704 7,395% 0,058% 0,0000% 15,524% 1,800% 17,382% -9,987% 1,534 

Отвеждане на отпадъчни води 0,083 7,395% 0,058% 0,0000% 15,524% 1,800% 17,382% -9,987% 0,075 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,411 7,395% 0,058% 0,0000% 15,524% 1,800% 17,382% -9,987% 0,370 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,489 7,395% 0,058% 0,0000% 15,524% 1,800% 17,382% -9,987% 0,440 

степен на замърсяване 2 0,670 7,395% 0,058% 0,0000% 15,524% 1,800% 17,382% -9,987% 0,603 

степен на замърсяване 3 0,978 7,395% 0,058% 0,0000% 15,524% 1,800% 17,382% -9,987% 0,880 

Доставяне на вода на друг ВиК 

оператор 
0,655 7,395% 0,058% 0,0000% 15,524% 1,800% 17,382% -9,987% 0,590 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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 

2,375 

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 2019 г. (386 лв.) 
3,446 

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-_ от 26.11.2020 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 2020 г., като общият ИПЦ е в размер на 

6,324% по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-_ от 26.11.2020 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2021 г. както следва: E2021 = 0,111% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи, и реално отчетените от 

дружеството, съответно за коефициента Qр2021 за 2021 г., отразяващ разликата между 

прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи: 
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Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 
      

 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

 

КПС 1 М.Рудник 4 8 4 8 -4 

7 924 -2,4483% 

КПС 3 М.Рудник 1 13 12 13 -12 

КПС 4 М.Рудник 1 7 6 7 -6 

КПС Вая - шнекова помпена 25 38 13 38 -13 

КПС Рибари кв. Акации 1 7 6 7 -6 

КПС 1 Крайморие 1 7 6 7 -6 

КПС 2 Крайморие 1 11 10 11 -10 

КПС Д. Езеово 12 23 11 23 -11 

КПС Сарафово 12 28 16 28 -16 

КПС 2 Г. Езерово 2 7 5 7 -5 

КПС Юрта 2 22 20 22 -20 

КПС 12 Сл. Бряг 23 19 -4 19 4 

КПС 13 Сл. Бряг 26 18 -8 18 8 

КПС 14 Сл. Бряг 41 43 2 43 -2 

КПС 15 Сл. Бряг 115 210 95 210 -95 

ОБЩО 267 461 194 461 -194 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

Коефициент Qр 

ПСОВ Обзор 408 430 22 430 -22 

11 549 -1,9742% 

ПСОВ Ветрен 238 291 53 291 -53 

ПСОВ Г.Езерово 72 110 38 110 -38 

ПСОВ Созопол 477 612 135 612 -135 

ПСОВ Веселие 38 28 -10 28 10 

ПСОВ Пирне 35 4 -31 4 31 

ПСОВ Манолич 43 30 -13 30 13 

ПСОВ Маринка 38 35 -3 35 3 

ПСОВ Средец 273 310 37 310 -37 

ОБЩО 1 622 1 850 228 1 850 -228 

 

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени 

инвестиции за 2017-2019 г.,  преизчислени пропорционално за периода на прилагане на 

одобрения бизнес план – 1 месец за 2017 г. и в пълен размер за 2018-2019 г.: 

ВиК услуги и системи за периода 2017-2019 г. 

пропорционално за периода от влизане в сила на 

одобрения бизнес план 

Общо разчет по БП 

за 2017-2019 г., 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2017-

2019 г. 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени инвестиции за 

2017-2019 г. Пропорционално за 

периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  18 708 19 257 548 103% 

Инвестиции в Собствени активи: 2 442 2 819 377 115% 

Инвестиции в Публични активи: 16 266 16 437 172 101% 

Отвеждане на отпадъчни води 11 552 5 651 -5 902 49% 

Инвестиции в Собствени активи: 3 282 1 172 -2 111 36% 

Инвестиции в Публични активи: 8 270 4 479 -3 791 54% 

Пречистване на отпадъчни води 6 540 3 052 -3 488 47% 

Инвестиции в Собствени активи: 2 426 311 -2 116 13% 
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Инвестиции в Публични активи: 4 113 2 741 -1 372 67% 

ВС Друг ВиК оператор   210 1 478 1 267 702% 

Инвестиции в Собствени активи: 0 72 72 0% 

Инвестиции в Публични активи: 210 1 406 1 195 668% 

ОБЩО регулирана дейност 37 011 29 437 -7 574 80% 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2021 се изчислява, както следва: 

Описание  

Доставяне 

ВС 

Основна 

Отвеждане 
Пречиства

не 

Доставяне 

ВС 

Непитейна 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО   

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

ОБЩО 

Възвръщаемост за съответната ВиК услуга за 

2021 г. 
4 872 2 356 1 438 -  57 - - 8 722 

Признати годишни разходи за съответната 

ВиК услуга за 2021 г. 
34 283 7 924 11 549  - 1 154 - - 54 910 

Общо необходими приходи за 2021 г. 39 154 10 279 12 987 - 1 212 - - 63 632 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
377 -2 111 -2 116 - 72 - - -3 778 

Отчетени инвестиции в публични  ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
172 -3 791 -1 372 - 1 195 - - -3 796 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план 5,937% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения  бизнес план  5,966% 

Коефициент Qи - общо 11,903% 

 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на 

единните показатели за ефективност за периода 2017-2019 г., съобразена с изискванията 

на чл. 37, ал. 1 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y2021, отразяващ изпълнението на 

индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2019 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобрен

а стъпка 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнение ПК с 

влияние оценка 

качество 

информацията 

Качество на 

информацията 

Коефицие

нт У 
Разчет Отчет 

Крайна оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на 

питейната вода в 

големи зони на 

водоснабдяване  

97,89% 99,79% 100,00% 99,91% -1,90% -2,11% 111,05% 
пълно неизпъл 

нение 
4 

липса на 

информация 
0,60% 

ПК6 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

2,58% 40,59% 7,75% 80,07% -38,01% -5,17% 13,60% 
пълно неизпъл 

нение 
4 

липса на 

информация 
0,60% 

ПК11г 

Рехабилитация на 

водопроводната 

мрежа  

0,43% 1,17% 0,82% 1,24% -0,74% -0,39% 52,70% 
пълно 

неизпълнение 
4 

липса на 

информация 
0,60% 

ПК12г Събираемост  89,69% 90,14% 88,72% 90,31% -0,45% 0,97% -215,56% 
пълно неизпъл 

нение 
1 добро 0,60% 

ПК12е 

Ефективност на 

изграждане на 

водомерното 

стопанство  

96,31% 93,01% 92,40% 96,31% 3,30% 3,91% - 
пълно неизпъл 

нение 
4 

липса на 

информация 
0,60% 

Стойност на коефициент У 3,00% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2020) и коефициент X2021: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2021 г. 

Инфлация 

декември 
2017- 

октомври 

2020 г. 

Х2021= Е2021 + Qр2021 + Qи2021 + 

Y2021 

Х2021 И - X 

Ц2021= ЦБП 

2021*                               

(1+ И2017 -2020-

X2021) 

Е2021 Qр2021 Qи2021 Y2021 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2021 г.                                      
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Доставяне вода на потребителите 1,365 6,324% 0,111% 0,000% 11,903% 3,000% 15,014% -8,690% 1,246 

Отвеждане на отпадъчни води 0,498 6,324% 0,111% 
-

2,448% 
11,903% 3,000% 12,565% -6,241% 0,467 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,627 6,324% 0,111% 

-

1,974% 
11,903% 3,000% 13,039% -6,716% 0,585 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,815 6,324% 0,111% 
-

1,974% 
11,903% 3,000% 13,039% -6,716% 0,760 

степен на замърсяване 2 1,003 6,324% 0,111% 
-

1,974% 
11,903% 3,000% 13,039% -6,716% 0,936 

степен на замърсяване 3 1,254 6,324% 0,111% 
-

1,974% 
11,903% 3,000% 13,039% -6,716% 1,170 

Доставяне на вода на друг ВиК 

оператор 
0,034 6,324% 0,111% 0,000% 11,903% 3,000% 15,014% -8,690% 0,031 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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 
2,758 

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 2019 г. (491 лв.) 

4,384 

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-1 от 10.04.2019 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 2020 г., като общият ИПЦ е в размер на 

6,324% по данни на НСИ.  

С Решение № БП-Ц-1 от 10.04.2019 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2021 г. както следва: E2021 = 0,069% 

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи, и реално отчетените от 

дружеството, съответно за коефициента Qр2021 за 2021 г., отразяващ разликата между 

прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи: 
Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

Коефициент Qр 

 специализирана механизация - багер-

товарач-водоснабдяване 
23 0 -23 0 23 

8 371 0,4659% 

автомобил-самосвал- водоснабдяване 8 0 -8 0 8 

автомобил-бус-водоснабдяване 4 0 -4 0 4 

строителна и специализирана 
механизация-малка механизация-

водоснабдяване 
4 0 -4 0 4 

ОБЩО 39 0 -39 0 39 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 
      

 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

 

КПС-      5 бр. 59 36 -23 36 23 1 245 2,9069% 
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строителна и специализирана 

механизация-багер товарач-канализация 
4 0 -4 0 4 

друго специализирано оборудване-малка 

механизация-канализация 
2 0 -2 0 2 

строителна и специализирана 
механизация-каналочистачна машина-

канализация 
7 0 -7 0 7 

ОБЩО 72 36 -36 36 36 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

Коефициент Qр 

ПСОВ гр. Ямбол  и  ПСОВ с. Тенево 1 442 25 -1 417 25 1417 

1 504 -       

ОБЩО 1 442 25 -1 417 25 1 417 

Съгласно резултатите от извършената проверка за дейността на  „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД, гр. Ямбол през 2019 г. дружеството не е предоставяло услугата 

„пречистване на отпадъчни води“.  Канализационната мрежа и пречиствателната станция 

за отпадъчни води в с. Тенево са предадени за експлоатация на ВиК оператора през м. 

декември 2017 г., но фактически през периода 2018 – 2019 г. ПСОВ с. Тенево не е била в 

експлоатация, тъй като не са присъединени достатъчно потребители за осигуряване на 

минимален товар (предвидената по проект мощност) за пречистване. Относно ПСОВ 

Ямбол ВиК операторът посочва, че бенефициент по проекта за изграждането ѝ е Община 

Ямбол, но строително-монтажните работи са прекъснати поради „административно-

правни неуредици“.  

През 2019 г. ВиК операторът реално не е извършвал дейността пречистване на 

отпадъчни води, съответно не отчита и приходи от услугата пречистване на отпадъчни 

води, а извършените разходи, включени в коефициента Qр2021, са само за възнаграждения 

и осигуровки на 2 броя служители, назначени в ПСОВ – Тенево.  

 

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени 

инвестиции за 2017-2019 г.,  преизчислени пропорционално за периода на прилагане на 

одобрения бизнес план – 1 месец за 2017 г. и в пълен размер за 2018-2019 г.: 

ВиК услуги и системи за периода 2017-2019 г. 

пропорционално за периода от влизане в сила на 

одобрения бизнес план 

Общо разчет по БП 

за 2017-2019 г., 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2017-

2019 г. 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени инвестиции за 

2017-2019 г. Пропорционално за 

периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  1 044 548 -496 52% 

Инвестиции в Собствени активи: 68 57 -10 85% 

Инвестиции в Публични активи: 976 490 -486 50% 

Отвеждане на отпадъчни води 1 155 157 -998 14% 

Инвестиции в Собствени активи: 125 16 -109 13% 

Инвестиции в Публични активи: 1 029 141 -889 14% 

Пречистване на отпадъчни води 0 0 0 0% 

Инвестиции в Собствени активи: 0 0 0 0% 

Инвестиции в Публични активи: 0 0 0 0% 

ОБЩО регулирана дейност 2 198 704 -1494 32% 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2021 се изчислява, както следва: 

Описание  

Доставяне 

ВС 

Основна 

Отвеждане 
Пречиства

не 

Доставяне 

ВС 

Непитейна 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

ОБЩО 

Възвръщаемост за съответната ВиК услуга за 

2021 г. 
413 240 25 - - - - 678 

Признати годишни разходи за съответната 

ВиК услуга за 2021 г. 
8 371 1 245 1 504 - - - - 11 119 
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Общо необходими приходи за 2021 г. 8 784 1 485 1 529 - - - - 11 797 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
-10 -109 0 - - - - -119 

Отчетени инвестиции в публични  ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
-486 -889 0 - - - - -1 375 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план 1,012% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения  бизнес план  11,652% 

Коефициент Qи - общо 12,664% 

 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на 

единните показатели за ефективност за периода 2017-2019 г., съобразена с изискванията 

на чл. 37,ал. 1 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y2021, отразяващ изпълнението на 

индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2019 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобрен

а стъпка 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнение ПК с 

влияние оценка 

качество 

информацията 

Качество на 

информацията 

Коефицие

нт У 
Разчет Отчет 

Крайна оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на 

питейната вода в 

големи зони на 

водоснабдяване  

98,86% 99,12% 100,00% 99,12% -0,26% -1,14% 438,46% добро 1 добро -0,30% 

ПК6 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

8,40% 42,19% 10,94% 79,69% -33,79% -2,54% 7,52% 
пълно 

неизпълнение 
4 

липса на 

информация 
0,60% 

ПК11г 

Рехабилитация на 

водопроводната 

мрежа  

0,28% 0,84% 0,11% 0,95% -0,56% 0,17% -30,36% 
пълно 

неизпълнение 
4 

липса на 

информация 
0,60% 

ПК12г Събираемост  83,67% 85,00% 89,01% 86,94% -1,33% -5,34% 401,50% добро 1 добро -0,30% 

ПК12е 

Ефективност на 

изграждане на 

водомерното 

стопанство  

49,62% 77,29% 68,98% 83,08% -27,67% -19,36% 69,97% 
пълно 

неизпълнение 
4 

липса на 

информация 
0,60% 

Стойност на коефициент У 1,20% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2020) и коефициент X2021:  

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2021 г. 

Инфлация 
декември 

2017- 

октомври 
2020 г. 

Х2021= Е2021 + Qр2021 + Qи2021 + 

Y2021 

Х2021 И - X 

Ц2021= ЦБП 

2021*                               

(1+ И2017 -2020-

X2021) 

Е2021 Qр2021 Qи2021 Y2021 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2021 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,695 6,324% 0,069% 0,466% 12,664% 1,200% 14,398% -8,075% 1,558 

Отвеждане на отпадъчни води 0,338 6,324% 0,069% 2,907% 12,664% 1,200% 16,839% 
-

10,516% 
0,302 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,380 6,324% 0,069%  - 12,664% 1,200% 13,933% -7,609% 0,351 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,418 6,324% 0,069% 0,000% 12,664% 1,200% 13,933% -7,609% 0,386 

степен на замърсяване 2 0,611 6,324% 0,069% 0,000% 12,664% 1,200% 13,933% -7,609% 0,565 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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 

2,653 
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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 Ямбол за 2019 г. (436 лв.) 
3,893 

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-7 от 03.10.2019 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 2020 г., като общият ИПЦ е в размер на 

6,324% по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-7 от 03.10.2019 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2021 г. както следва: E2021 = 0,018%. 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи, и реално отчетените от 

дружеството, съответно за коефициента Qр2021 за 2021 г., отразяващ разликата между 

прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи: 
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

Коефициент Qр 

ел.енергия 105 654 549 86 19 

1 775 6,3099% 
трудови възнаграждения 73 0 -73 0 73 

социални и здравни осигуровки 20 0 -20 0 20 

ОБЩО 198 654 456 86 112 

През 2019 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца е извършило разходи 

за експлоатация ПСОВ Враца след извършена Реконструкция на станцията, включена в 

бизнес плана на дружествтото като нова дейност.   

Дружеството е отчело за 2019 г. в Справка „Разходи Qр – 2019“ към годишния 

отчет за изпълнение на одобрения бизнес план, допълнителни разходи за експлоатация на 

ПСОВ Враца в размер на 654 хил.лв. в т.ч. разходи за амортизации в размер на 568 хил. 

лв., които не са включени в коефициента Qр в одобрения бизнес план. В тази връзка за 

ПСОВ Враца се признават допълнителни разходи в размер на 86 хил. лв. за 

електроенергия. 

 

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени 

инвестиции за 2017-2019 г.,  преизчислени пропорционално за периода на прилагане на 

одобрения бизнес план – 1 месец за 2017 г. и в пълен размер за 2018-2019 г.: 

ВиК услуги и системи за периода 2017-2019 г. 

пропорционално за периода от влизане в сила на 

одобрения бизнес план 

Общо разчет по БП 

за 2017-2019 г., 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2017-

2019 г. 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени инвестиции за 

2017-2019 г. Пропорционално за 

периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  5 085 5 593 509 110% 

Инвестиции в Собствени активи: 674 981 308 146% 

Инвестиции в Публични активи: 4411 4612 201 105% 

Отвеждане на отпадъчни води 668 196 -473 29% 

Инвестиции в Собствени активи: 384 7 -377 2% 

Инвестиции в Публични активи: 284 188 -96 66% 
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Пречистване на отпадъчни води 935 490 -444 52% 

Инвестиции в Собствени активи: 118 412 293 348% 

Инвестиции в Публични активи: 816 79 -738 10% 

ВС Доставяне на вода с непитейни качества 19 44 25 235% 

Инвестиции в Собствени активи: 2 4 2 192% 

Инвестиции в Публични активи: 17 40 23 240% 

ВС Друг ВиК оператор 0 0 0 0% 

Инвестиции в Собствени активи: 0 0 0 0% 

Инвестиции в Публични активи: 0 0 0 0% 

ОБЩО регулирана дейност 6 707 6 323 -383 94% 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2021 се изчислява, както следва: 

Описание  

Доставяне 

ВС 

Основна 

Отвеждане 
Пречиства

не 

Доставяне 

ВС 

Непитейна 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

ОБЩО 

Възвръщаемост за съответната ВиК услуга за 

2021 г. 
1 529 179 180 6 0  - -  1 894 

Признати годишни разходи за съответната 

ВиК услуга за 2021 г. 
13 070 1 107 1 775 66 17 -    16 035 

Общо необходими приходи за 2021 г. 14 599 1 285 1 954 72 18 - - 17 929 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
308 -377 293 2 0 - - 226 

Отчетени инвестиции в публични  ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
201 -96 -738 23 0 - - -609 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план 0,00% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения  бизнес план  3,398% 

Коефициент Qи - общо 3,398% 

 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на 

единните показатели за ефективност за периода 2017-2019 г., съобразена с изискванията 

на чл. 37,ал. 1 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y2021, отразяващ изпълнението на 

индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2019 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобрен

а стъпка 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнение ПК 

с влияние 

оценка 

качество 

информацията 

Качество на 

информацията 

Коефициент У 

Разчет Отчет 
Крайна оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на 

питейната вода в 

големи зони на 

водоснабдяване  

95,00% 96,01% 100,00% 96,00% -1,01% -5,00% 495,05% добро 1 добро -0,30% 

ПК6 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

0,00% 59,12% 40,00% 70,11% -59,12% -40,00% 67,66% 
пълно 

неизпълнение 
4 

липса на 

информация 
0,60% 

ПК11г 

Рехабилитация на 

водопроводната 

мрежа  

2,05% 1,87% 2,05% 1,76% 0,18% 0,00% - добро 3 лошо -0,30% 

ПК12г Събираемост  85,74% 87,87% 91,26% 88,89% -2,13% -5,52% 259,15% добро 2 средно -0,30% 

ПК12е 

Ефективност на 

изграждане на 

водомерното 

стопанство  

40,35% 66,90% 37,89% 68,84% -26,55% 2,46% -9,27% 
пълно 

неизпълнение 
4 

липса на 

информация 
0,60% 

Стойност на коефициент У 

 

0,30% 

 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2017-2020) и коефициент X2021: 
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Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2021 г. 

Инфлация 

декември 

2017- 

октомври 

2020 г. 

Х2021= Е2021 + Qр2021 + Qи2021 + 

Y2021 

Х2021 И - X 

Ц2021= ЦБП 

2021*                               

(1+ И2017 -2020-

X2021) 

Е2021 Qр2021 Qи2021 Y2021 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2021 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,856 6,324% 0,018% 0,0000% 3,398% 0,300% 3,716% 2,608% 1,904 

Отвеждане на отпадъчни води 0,333 6,324% 0,018% 0,0000% 3,398% 0,300% 3,716% 2,608% 0,342 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,484 6,324% 0,018% 6,310% 3,398% 0,300% 10,026% -3,702% 0,466 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,668 6,324% 0,018% 6,310% 3,398% 0,300% 10,026% -3,702% 0,643 

степен на замърсяване 2 0,828 6,324% 0,018% 6,310% 3,398% 0,300% 10,026% -3,702% 0,797 

степен на замърсяване 3 0,998 6,324% 0,018% 6,310% 3,398% 0,300% 10,026% -3,702% 0,961 

Доставяне на вода на друг ВиК 

оператор 
0,120 6,324% 0,018% 0,000% 3,398% 0,300% 3,716% 2,608% 0,123 

Доставяне на вода с непитейни 

качества 
1,703 6,324% 0,018% 0,000% 3,398% 0,300% 3,716% 2,608% 1,747 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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 
3,254 

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 2019 г. (539 лв.) 
4,813 

 

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. 

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

НРЦВКУ, е м. март 2018 г. – м. октомври 2020 г., като общият ИПЦ е в размер на 5,368%  

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 2021 г. както следва: E2021 = 0,222% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи, и реално отчетените от 

дружеството, съответно за коефициентът Qр2021 за 2021 г., отразяващ разликата между 

прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи: 
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

Коефициент Qр 

ПСОВ Тервел 66 0 -66 0 66 

2 112 -1,7519% ПСОВ Каварна 20 123 103 123 -103 

ОБЩО 86 123 37 123 -37 

За ПСОВ Тервел не са направени разходи през отчетната година, защото все още 

същата не е предадена на дружеството за експлоатация и поддръжка от община Тервел. 

 

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени 
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инвестиции за 2017-2019 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на 

одобрения бизнес план – 10 месеца за 2018 г. и в пълен размер 2019 г.: 

ВиК услуги и системи за периода 2017-2019 г. 

пропорционално за периода от влизане в сила на 

одобрения бизнес план 

Общо разчет по БП 

за 2017-2019 г., 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2017-

2019 г. 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени инвестиции за 

2017-2019 г. Пропорционално за 

периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  3 072 1 684 -1 389 3072 

Инвестиции в Собствени активи: 146 423 277 146 

Инвестиции в Публични активи: 2 926 1 260 -1 666 2926 

Отвеждане на отпадъчни води 387 18 -368 387 

Инвестиции в Собствени активи: 21 8 -13 21 

Инвестиции в Публични активи: 366 10 -356 366 

Пречистване на отпадъчни води 717 16 -701 717 

Инвестиции в Собствени активи: 31 12 -19 31 

Инвестиции в Публични активи: 686 4 -682 686 

ОБЩО регулирана дейност 4 176 1 718 -2 458 41% 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2021 се изчислява, както следва: 

Описание  

Доставяне 

ВС 

Основна 

Отвеждане 
Пречиства

не 

Доставяне 

ВС 

Непитейна 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

ОБЩО 

Възвръщаемост за съответната ВиК услуга за 

2021 г. 
1 409 119 185 - - - - 1 713 

Признати годишни разходи за съответната 

ВиК услуга за 2021 г. 
15 317 1 299 2 112 - - - - 18 729 

Общо необходими приходи за 2021 г. 16 726 1 417 2 298 - - - - 20 441 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
277 -13 -19 - - - - 245 

Отчетени инвестиции в публични  ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
-1 666 -356 -682 - - - - -2 703 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план 0,000% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения  бизнес план  13,224% 

Коефициент Qи - общо 13,224% 

 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на 

единните показатели за ефективност за периода 2017-2019 г., съобразена с изискванията 

на чл. 37,ал. 1 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y2021, отразяващ изпълнението на 

индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2019 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобрен

а стъпка 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнение ПК 

с влияние 

оценка качество 

информацията 

Качество на 

информацията 

Коефицие

нт У 
Разчет Отчет 

Крайна оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на питейната вода 

в големи зони на 

водоснабдяване  

99,25% 99,12% 99,60% 99,37% 0,13% -0,35% - добро 3 лошо -0,30% 

ПК6 
Налягане във 

водоснабдителната система  
0,00% 56,00% 7,60% 80,00% -56,00% -7,60% 13,57% 

пълно 

неизпълнение 
4 

липса на 

информация 
0,60% 

ПК11г 
Рехабилитация на 

водопроводната мрежа  
0,73% 1,65% 1,00% 1,70% -0,92% -0,27% 29,35% 

пълно 

неизпълнение 
4 

липса на 

информация 
0,60% 

ПК12г Събираемост  80,56% 84,84% 84,97% 85,06% -4,28% -4,41% 103,04% добро 2 средно -0,30% 

ПК12е 
Ефективност на изграждане 

на водомерното стопанство  
29,84% 51,89% 19,63% 56,64% -22,05% 10,21% -46,30% 

пълно 

неизпълнение 
4 

липса на 

информация 
0,60% 

Стойност на коефициент У 1,20% 
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В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2018-2020) и коефициент X2021: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2021 г. 

Инфлация 

март 

2018- 
октомври 

2020 г. 

Х2021= Е2021 + Qр2021 + Qи2021 + 

Y2021 

Х2021 И - X 

Ц2021= ЦБП 

2021*                               

(1+ И2018 -2020-

X2021) 

Е2021 Qр2021 Qи2021 Y2021 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2021 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 2,119 5,368% 0,222% 0,000% 13,224% 1,200% 14,646% -9,278% 1,922 

Отвеждане на отпадъчни води 0,263 5,368% 0,222% 0,000% 13,224% 1,200% 14,646% -9,278% 0,239 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,372 5,368% 0,222% 

-

1,752% 
13,224% 1,200% 12,894% -7,526% 0,344 

Промишлени и други стопански 
потребители 

                  

степен на замърсяване 1 0,415 5,368% 0,222% 
-

1,752% 
13,224% 1,200% 12,894% -7,526% 0,384 

степен на замърсяване 2 0,674 5,368% 0,222% 
-

1,752% 
13,224% 1,200% 12,894% -7,526% 0,623 

степен на замърсяване 3 0,824 5,368% 0,222% 
-

1,752% 
13,224% 1,200% 12,894% -7,526% 0,762 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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 

3,006 

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 Добрич за 2019 г. (464 лв.) 
4,143 

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 2020 г., като общият ИПЦ е в размер на 5,667% 

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 2021 г. както следва: E2021 = 0,006%. 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи, и реално отчетените от 

дружеството, съответно за коефициента Qр2021 за 2021 г., отразяващ разликата между 

прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи: 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 
      

 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

 

Канализация с.Козарско 15 9,788 -5,212 9,788 5,21 36 14,472% 
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ОБЩО 15 9,79 -5,21 9,79 5,21 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

Коефициент Qр 

ПСОВ с.Козарско 20,1 0 -20,1 0 20,1 
20 - 

ОБЩО 20,1 0 -20,1 0 20,1 

ВиК операторът  през 2019 г. е доказал действителността на отчетените разходи за 

осъществяване на нова дейност - канализацията на с. Козарско, но не е приело за 

експлоатация, посочената в бизнес плана като нов обект,  ПСОВ - с. Козарско. 

ВиК операторът не е предоставял услугата пречистване на отпадъчни води, не е 

извършил разходи, съответно не отчита приходи от услугата пречистване на отпадъчни 

води, поради което коефициентът Qр2021 за услугата пречистване на отпадъчни води не 

може да бъде приложен.  

 

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени 

инвестиции за 2017-2019 г.,  преизчислени пропорционално за периода на прилагане на 

одобрения бизнес план – 9 месеца за 2018 г. и в пълен размер 2019 г.: 

ВиК услуги и системи за периода 2017-2019 г. 

пропорционално за периода от влизане в сила на 

одобрения бизнес план 

Общо разчет по БП 

за 2017-2019 г., 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2017-

2019 г. 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени инвестиции за 

2017-2019 г. Пропорционално за 

периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  103 87 -15 85% 

Инвестиции в Собствени активи: 18 11 -8 59% 

Инвестиции в Публични активи: 85 77 -8 91% 

Отвеждане на отпадъчни води 5 6 1 111% 

Инвестиции в Собствени активи: 5 4 0 93% 

Инвестиции в Публични активи: 1 2 1 219% 

Пречистване на отпадъчни води 0 0 0 0% 

Инвестиции в Собствени активи: 0 0 0 0% 

Инвестиции в Публични активи: 0 0 0 0% 

ОБЩО регулирана дейност 108 93 -15 86% 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2021 се изчислява, както следва: 

Описание  

Доставяне 

ВС 

Основна 

Отвеждане 
Пречиства

не 

Доставяне 

ВС 

Непитейна 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

ОБЩО 

Възвръщаемост за съответната ВиК услуга за 

2021 г. 
42 1 0,4  - -   - -  44 

Признати годишни разходи за съответната 

ВиК услуга за 2021 г. 
371 36 20,1   -  -  -  427 

Общо необходими приходи за 2021 г. 414 37 20,5 - - - - 471 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
-8 0 0 - - - - -8 

Отчетени инвестиции в публични  ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
-8 1 0 - - - - -7 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план 1,659% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения  бизнес план  1,476% 

Коефициент Qи - общо 3,135% 

 

Съгласно т. 64, буква „в“ от Указания НРКВКУ, ВиК операторите от групата на 

микро дружества създават регистрите и базите данни, посочени в тези указания не по-
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късно от края на петата година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2021 

г. Доколкото съгласно Решение № БП-Ц-2 от 22.03.2018 г., „Инфрастрой“ ЕООД,  

гр. Брацигово попада в групата на микро ВиК оператори, то съгласно т. 65 от Указания 

НРКВКУ, до изтичане на срока по т. 64 ВиК операторът може да предостави 

информацията, която следва да се съдържа в неговите регистри, от наличните си бази 

данни. 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на 

единните показатели за ефективност за периода 2017-2019 г., съответно за коефициента 

Y2021, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните 

показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2019 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобр

ена 

стъпк

а 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнение 

ПК   

Качество на 

информацията 

Коефицие

нт У 
Разчет Отчет 

Крайна оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на 

питейната вода в 

големи зони на 

водоснабдяване  

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% добро   -0,30% 

ПК6 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

0,00% 0,00% 12,50% 25,00% 0,00% -12,50% 100,00% добро   -0,30% 

ПК11г 

Рехабилитация на 

водопроводната 

мрежа  

0,00% 0,06% 0,06% 0,06% -0,06% -0,06% 100,00% добро   -0,30% 

ПК12г Събираемост  75,81% 84,58% 87,24% 85,26% -8,77% -11,43% 130,33% добро   -0,30% 

ПК12е 

Ефективност на 

изграждане на 

водомерното 

стопанство  

30,82% 46,92% 55,77% 53,06% 

-

16,10

% 

-24,95% 154,97% добро   -0,30% 

Стойност на коефициент У -1,50% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2018-2020) и коефициент X2021: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2021 г. 

Инфлация 

април 
2018- 

октомври 

2020 г. 

Х2021= Е2021 + Qр2021 + Qи2021 + 

Y2021 

Х2021 И - X 

Ц2021= ЦБП 

2021*                               

(1+ И2018 -2020-

X2021) 

Е2021 Qр2021 Qи2021 Y2021 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2021 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 0,908 5,667% 0,006% 0,000% 3,135% -1,500% 1,641% 4,025% 0,945 

Отвеждане на отпадъчни води 0,111 5,667% 0,006% 14,472% 3,135% -1,500% 16,114% 
-

10,447% 
0,099 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 
потребители 

0,315 5,667% 0,006%  - 3,135% -1,500% 1,641% 4,025% 0,328 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:  

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 
1,646 

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 2019 г. (386 лв.) 
3,442 

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. 

 



 54 

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 2020 г., като общият ИПЦ е в размер на 4,932% 

по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-4 от 22.05.2018 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2021 г. както следва: E2021 = 0%. 

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

дейности, следователно коефициентът Qр2021 = 0%. 

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени 

инвестиции за 2017-2019 г.,  преизчислени пропорционално за периода на прилагане на 

одобрения бизнес план – 7 месеца за 2018 г. и в пълен размер 2019 г.: 

ВиК услуги и системи за периода 2017-2019 г. 

пропорционално за периода от влизане в сила на 

одобрения бизнес план 

Общо разчет по БП 

за 2017-2019 г., 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2017-

2019 г. 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени инвестиции за 

2017-2019 г. Пропорционално за 

периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Пречистване на отпадъчни води 10 0 -10 0% 

Инвестиции в Собствени активи: 2 0 -2 0% 

Инвестиции във собствени ВиК  активи: 8 0 -8 0% 

ОБЩО регулирана дейност 10 0 -10 0% 

 

Във връзка с гореизложеното, и отчитайки включените в одобрените цени на 

услугата пречистване на отпадъчни води средства, които само частично покриват 

предвидените инвестиции,  коефициент Qи2021 се изчислява, както следва: 

Описание  

Доставяне 

ВС 

Основна 

Отвеждане 
Пречиства

не 

Доставяне 

ВС 

Непитейна 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

ОБЩО 

Възвръщаемост за съответната ВиК услуга за 

2021 г. 
- - 7 - - - - 7 

Признати годишни разходи за съответната 

ВиК услуга за 2021 г. 
- - 263 - - - - 263 

Общо необходими приходи за 2021 г. - - 270 - - - - 270 

Отчетени инвестиции в ДА спрямо одобрени 

– пропорционално за 2017-2019 г. 
- - -10 - - - - -10 

Включени инвестиции в цените - -  2,3 - - - - 2,3 

За ползване за коефициент Qи - - -  2,3 - - - - -2,3 

Коефициент Qи - общо 0,851% 

 

Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2017-

2019 г., съобразена с изискванията на чл. 37,ал. 1 от НРКВКУ, съответно Коефициентът 

Y2021, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните 

показатели за ефективност, са неотносими към дейността на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, 

гр. Радомир. Дружеството предоставя услугата по пречистване на отпадъчните води на 

потребителите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник на територията на гр. 

Радомир  в рамките на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, 

гр. Перник, следователно коефициентът Y2021 = 0%. 
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В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2018-2020) и коефициент X2021: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2021 г. 

Инфлация 

юни 

2018- 
октомври 

2020 г. 

Х2021= Е2021 + Qр2021 + Qи2021 + 

Y2021 

Х2021 И - X 

Ц2021= ЦБП 

2021*                               

(1+ И2018 -2020-

X2021) 

Е2021 Qр2021 Qи2021 Y2021 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2021 г.                                      

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,395 4,932% 0,000% 0,000% 0,851% 0,000% 0,851% 4,081% 0,411 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,435 4,932% 0,000% 0,000% 0,851% 0,000% 0,851% 4,081% 0,453 

степен на замърсяване 2 0,637 4,932% 0,000% 0,000% 0,851% 0,000% 0,851% 4,081% 0,663 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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 
0,493 

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 2019 г. (657 лв.) 

5,866 

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 2020 г., като общият ИПЦ е в размер на 4,932% 

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 2021 г. както следва: E2021 = 0%. 

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

дейности, следователно коефициентът Qр2021 = 0%. 

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени 

инвестиции за 2017-2019 г.,  преизчислени пропорционално за периода на прилагане на 

одобрения бизнес план – 7 месеца за 2018 г. и в пълен размер 2019 г.: 

ВиК услуги и системи за периода 2017-2019 г. 

пропорционално за периода от влизане в сила на 

одобрения бизнес план 

Общо разчет по БП 

за 2017-2019 г., 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2017-

2019 г. 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени инвестиции за 

2017-2019 г. Пропорционално за 

периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне ВС Основна 6 5 -1 84% 

Инвестиции в Собствени активи: 0 0 0 0% 

Инвестиции в собствени ВиК активи: 6 5 -1 84% 

Отвеждане на отпадъчни води 3 2 -1 68% 

Инвестиции в Собствени активи: 0 0 0 0% 

Инвестиции в собствени ВиК активи: 3 2 -1 68% 

ВС Доставяне на вода с непитейни качества 6 4 -2 66% 
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Инвестиции в Собствени активи: 0 0 0 0% 

Инвестиции в собствени ВиК активи: 6 4 -2 66% 

ОБЩО регулирана дейност 16 12 -4 74% 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи се изчислява, както следва: 

Описание  

Доставяне 

ВС 

Основна 

Отвеждане 
Пречиства

не 

Доставяне 

ВС 

Непитейна 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

ОБЩО 

Възвръщаемост за съответната ВиК услуга за 

2021 г. 3,5 5,7 -  4,0 -  -  -  13,3 

Признати годишни разходи за съответната 

ВиК услуга за 2021 г. 12,6 13,0 -  12,8 -  -  -  38,4 

Общо необходими приходи за 2021 г. 16,2 18,7 - 16,8 - - - 51,6 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
-1,0 -1,0 - -2,2 - - - -4,2 

Коефициент Qи - общо 8,099% 

 

За „Верила Сървис“ АД не са приложими сроковете за създаване на изискуемите 

регистри и бази данни, определени в т. 64 от Указания НРКВКУ, респективно се прилага 

разпоредбата на т. 65 от Указания НРКВКУ – дружеството предоставя информация от 

наличните си бази данни. 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на 

единните показатели за ефективност за периода 2017-2019 г., съответно за коефициента 

Y2021, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните 

показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2019 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобрен

а стъпка 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнение 

ПК   

Качество на 

информацията 

Коефицие

нт У 
Разчет Отчет 

Крайна оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на питейната вода в 

големи зони на 

водоснабдяване  

- - - - - - - -   - 

ПК6 
Налягане във 

водоснабдителната система  
0,00% 

100,00

% 
100,00% 

100,00

% 
-100,00% -100,00% 100,00% добро   - 0,30% 

ПК11г 
Рехабилитация на 

водопроводната мрежа  
0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% -33,33% 100,00% добро   - 0,30% 

ПК12г Събираемост  96,55% 94,44% 96,42% 94,57% 2,11% 0,13% - добро   - 0,30% 

ПК12е 
Ефективност на изграждане на 

водомерното стопанство  

100,00

% 

100,00

% 
100,00% 

100,00

% 
0,00% 0,00% 100,00% добро   - 0,30% 

Стойност на коефициент У - 1,20% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2018-2020) и коефициент X2021: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2021 г. 

Инфлация 

юни 

2018- 
октомври 

2020 г. 

Х2021= Е2021 + Qр2021 + Qи2021 + 

Y2021 

Х2021 И - X 

Ц2021= ЦБП 

2021*                               

(1+ И2018 -2020-

X2021) 

Е2021 Qр2021 Qи2021 Y2021 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2021 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,616 4,932% 0,000% 0,000% 8,099% -1,200% 6,899% -1,968% 1,584 

Отвеждане на отпадъчни води 0,963 4,932% 0,000% 0,000% 8,099% -1,200% 6,899% -1,968% 0,944 

Доставяне на вода с непитейни 

качества 
1,293 4,932% 0,000% 0,000% 8,099% -1,200% 6,899% -1,968% 1,268 

 

„Верила Сървис“ АД не предоставя услугата доставяне на вода на битови 
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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 2020 г., като общият ИПЦ е в размер на 4,880% 

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 2021 г. както следва: E2021= 0,047%. 

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи, и реално отчетените от 

дружеството: 

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи, и реално отчетените от 

дружеството, съответно за коефициентът Qр2021 за 2021 г., отразяващ разликата между 

прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи: 
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

Коефициент Qр 

ПСОВ - ВИДИН 380 0 -380 0 380 

399 

 
-       

ОБЩО 380 0 -380 0 380 

През 2019 г. на дружеството не е предадена за експлоатация ПСОВ Видин. ВиК 

операторът не е предоставял услугата пречистване на отпадъчни води, не е извършил 

разходи, съответно не отчита приходи от услугата пречистване на отпадъчни води, поради 

което коефициентът Qр2021 за услугата пречистване на отпадъчни води не може да бъде 

приложен.  

 

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени 

инвестиции за 2017-2019 г.,  преизчислени пропорционално за периода на прилагане на 

одобрения бизнес план – 6 месеца за 2018 г. и в пълен размер 2019 г.: 

ВиК услуги и системи за периода 2017-2019 г. 

пропорционално за периода от влизане в сила на 

одобрения бизнес план 

Общо разчет по БП 

за 2017-2019 г., 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2017-

2019 г. 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени инвестиции за 

2017-2019 г. Пропорционално за 

периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  1 721 643 -1 078 37% 

Инвестиции в Собствени активи: 439 110 -329 25% 

Инвестиции в Публични активи: 1 282 533 -749 42% 

Отвеждане на отпадъчни води 327 30 -297 9% 

Инвестиции в Собствени активи: 216 3 -213 1% 

Инвестиции в Публични активи: 111 27 -85 24% 

Пречистване на отпадъчни води 2 0 -2 0% 

Инвестиции в Собствени активи: 2 0 -2 0% 

Инвестиции в Публични активи: 0 0 0 0% 

ОБЩО регулирана дейност 2 050 672 -1 378 33% 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2021 се изчислява, както следва: 
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Описание  

Доставяне 

ВС 

Основна 

Отвеждане 
Пречиства

не 

Доставяне 

ВС 

Непитейна 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

ОБЩО 

Възвръщаемост за съответната ВиК услуга за 

2021 г. 
537 84 7 - - - - 628 

Признати годишни разходи за съответната 

ВиК услуга за 2021 г. 
5 727 484 399 - - - - 6 611 

Общо необходими приходи за 2021 г. 6 264 568 406 - - - - 7 239 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
-329 -213 -2 - - - - -544 

Отчетени инвестиции в публични  ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
-749 -85 0 - - - - -834 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план 7,515% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения  бизнес план  11,514% 

Коефициент Qи - общо 19,030% 

 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на 

единните показатели за ефективност за периода 2017-2019 г., съобразена с изискванията 

на чл. 37,ал. 1 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y2021, отразяващ изпълнението на 

индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2019 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобрен

а стъпка 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнение 

ПК с влияние 

оценка 

качество 

информацият

а 

Качество на 

информацията 

Коефицие

нт У 
Разчет Отчет 

Крайна оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на питейната вода в 

големи зони на 

водоснабдяване  

99,04% 99,30% 98,62% 99,50% -0,26% 0,42% -161,54% 
пълно 

неизпълнение 
4 

липса на 

информация 
0,60% 

ПК6 
Налягане във 

водоснабдителната система  
1,41% 42,25% 2,82% 80,99% -40,84% -1,41% 3,45% 

пълно 

неизпълнение 
4 

липса на 

информация 
0,60% 

ПК11г 
Рехабилитация на 

водопроводната мрежа  
0,18% 0,59% 0,36% 1,08% -0,41% -0,18% 43,90% 

пълно 

неизпълнение 
4 

липса на 

информация 
0,60% 

ПК12г Събираемост  90,06% 92,15% 92,13% 92,70% -2,09% -2,07% 99,04% добро 3 лошо -0,30% 

ПК12е 
Ефективност на изграждане на 

водомерното стопанство  
33,81% 48,09% 30,24% 50,98% -14,28% 3,57% -25,00% 

пълно 

неизпълнение 
4 

липса на 

информация 
0,60% 

Стойност на коефициент У 2,10% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2018-2020) и коефициент X2021: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2021 г. 

Инфлация 
юли 2018- 

октомври 

2020 г. 

Х2021= Е2021 + Qр2021 + Qи2021 + 

Y2021 

Х2021 И - X 

Ц2021= ЦБП 

2021*                               

(1+ И2018 -2020-

X2021) 

Е2021 Qр2021 Qи2021 Y2021 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2021 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,859 4,880% 0,047% 0,000% 19,030% 2,100% 21,177% -16,296% 1,556 

Отвеждане на отпадъчни води 0,337 4,880% 0,047% 0,000% 19,030% 2,100% 21,177% -16,296% 0,282 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,308 4,880% 0,047%  - 19,030% 2,100% 21,177% -16,296% 0,258 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,339 4,880% 0,047%  - 19,030% 2,100% 21,177% -16,296% 0,284 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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

след изменение 2021 г.           
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Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с 
ДДС 

2,515 

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 2019 г. (367 лв.) 
3,272 

 

По отношение на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Видин, Комисията, 

със свое Решение № Ц-  от 26.11.2020 г., по т. 1 е установила наличие на условия, по 

смисъла на чл. 32, ал. 1 от НРЦВКУ, 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 КЕВР; по т. 2 е допуснала изменение на цените за услугата „пречистване на 

отпадъчни води“, одобрени за 2021 г. с Решение № БП-Ц-6 от 19.06.2018 г.  на КЕВР, а по 

т. 3 е посочено, че изменението на цените, допуснато по горните точки, ще се извърши с 

решението, което се приема на основание чл. 29 от НРЦВКУ. Съгласно чл. 33, ал. 4 от 

НРЦВКУ, изменението на цените, допуснато по реда на ал. 1 се извършва с решението на 

Комисията по чл. 29, а именно в настоящото производство за годишно изменение на 

одобрените цени за 2021 г.  

В тази връзка данните за изменение на одобрените цени на „Водоснабдяване и 

канализация - Видин” ЕООД, гр. Видин за услугата „пречистване на отпадъчни 

води“ за 2021 г., са представени в следващата таблица: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2021 г. 

Инфлация 

юли 2018- 
октомври 

2020 г. 

Х2021= Е2021 + Qр2021 + Qи2021 + 

Y2021 

Х2021 И - X 

Ц2021= ЦБП 

2021*                               

(1+ И2017 -2020-

X2021) 

Е2021 Qр2021 Qи2021 Y2021 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2021 г.                                      

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,527 4,880% 0,047% -  19,030% 2,100% 21,177% -16,296% 0,441 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,579 4,880% 0,047% -  19,030% 2,100% 21,177% -16,296% 0,485 

 

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 

2,735 

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 2019 г. (367 лв.) 
3,272 

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 2020 г., като общият ИПЦ е в размер на 

4,213% по данни на НСИ. 
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С Решение № БП-Ц-7 от 19.07.2018 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2021 г. както следва: E2021= 0,014% 

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи, и реално отчетените от 

дружеството, съответно за коефициентът Qр2021 за 2021 г., отразяващ разликата между 

прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи: 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 
      

 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

Коефициент Qр 

КПС Свищов - 2бр. 6 6 0 6 0 

1 442 6,1971% 

КПС Долна Оряховица - 2 бр. 62 1 -61 1 61 

КПС с. Първомайци -2 бр. 15 0 -15 0 15 

Поддръжка нова канализационна мрежа - 

гр. Килифарево и гр. Златарица 
13 0 -13 0 13 

ОБЩО 96 7 -89 7 89 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

Коефициент Qр 

ПСОВ Павликени 324 257 -67 257 67 

3 267 6,4558% 

ПСОВ Свищов 404 360 -44 360 44 

ПСОВ Камен 47 11 -36 11 36 

ПСОВ  Кесарево  42 11 -31 11 31 

ПСОВ Сушица 43 11 -32 11 32 

ОБЩО 860 649 -211 649 211 

Към края на 2019 г. 2 бр. канализационни помпени станции на територията на с. 

Първомайски  и канализационната мрежа на територията на гр. Килифарево и гр. 

Златарица все още не са предадени на дружеството за експлоатация и поддръжка, 

съответно предвидените разходи за тези активи не са реализирани. 

 

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени 

инвестиции за 2017-2019 г.,  преизчислени пропорционално за периода на прилагане на 

одобрения бизнес план – 5 месеца за 2018 г. и в пълен размер 2019 г.: 

ВиК услуги и системи за периода 2017-2019 г. 

пропорционално за периода от влизане в сила на 

одобрения бизнес план 

Общо разчет по БП 

за 2017-2019 г., 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2017-

2019 г. 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени инвестиции за 

2017-2019 г. Пропорционално за 

периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  2 855 2 512 -343 88% 

Инвестиции в Собствени активи: 333 700 367 210% 

Инвестиции в Публични активи: 2 521 1 812 -709 72% 

Отвеждане на отпадъчни води 416 184 -232 44% 

Инвестиции в Собствени активи: 21 29 8 138% 

Инвестиции в Публични активи: 395 155 -240 39% 

Пречистване на отпадъчни води 726 31 -694 4% 

Инвестиции в Собствени активи: 67 11 -56 16% 

Инвестиции в Публични активи: 659 20 -638 3% 

ВС Друг ВиК оператор 25 0 -25 0% 

Инвестиции в Собствени активи: 10 0 -10 0% 

Инвестиции в Публични активи: 15 0 -15 0% 

ОБЩО регулирана дейност 4 021 2 727 -1 294 68% 
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Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2021 се изчислява, както следва: 

Описание  

Доставяне 

ВС 

Основна 

Отвеждане 
Пречиства

не 

Доставяне 

ВС 

Непитейна 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

ОБЩО 

Възвръщаемост за съответната ВиК услуга за 

2021 г. 
1 654 163 247  - 12 - - 2 076 

Признати годишни разходи за съответната 

ВиК услуга за 2021 г. 
15 295 1 442 3 267  - 148 - - 20 153 

Общо необходими приходи за 2021 г. 16 949 1 605 3 513 0 160 - - 22 229 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
367 8 -56 0 -10 - - 309 

Отчетени инвестиции в публични  ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
-709 -240 -638 0 -15 - - -1 603 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план 0,000% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения  бизнес план  7,211% 

Коефициент Qи - общо 7,211% 

 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на 

единните показатели за ефективност за периода 2017-2019 г., съобразена с изискванията 

на чл. 37,ал. 1 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y2021, отразяващ изпълнението на 

индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2019 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобрен

а стъпка 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнение ПК 

с влияние 

оценка 

качество 

информацията 

Качество на 

информацията 

Коефицие

нт У 
Разчет Отчет 

Крайна оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на питейната 

вода в големи зони на 

водоснабдяване  

99,40% 99,51% 99,92% 99,53% -0,11% -0,52% 472,73% добро 1 добро -0,30% 

ПК6 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

9,24% 55,86% 16,34% 80,18% -46,62% -7,10% 15,23% 
пълно 

неизпълнение 
3 лошо 0,60% 

ПК11г 
Рехабилитация на 

водопроводната мрежа  
0,14% 0,34% 0,18% 0,46% -0,20% -0,04% 20,00% лошо 3 лошо 0,30% 

ПК12г Събираемост  84,58% 86,02% 84,22% 87,63% -1,44% 0,36% -25,00% 
пълно 

неизпълнение 
1 добро 0,60% 

ПК12е 

Ефективност на 

изграждане на 

водомерното стопанство  

81,27% 86,02% 87,42% 89,80% -4,75% -6,15% 129,47% добро 2 средно -0,30% 

Стойност на коефициент У 0,90% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2018-2020) и коефициент X2021:  

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2021 г. 

Инфлация 
август 

2018- 

октомври 

2020 г. 

Х2021= Е2021 + Qр2021 + Qи2021 + 

Y2021 

Х2021 И - X 

Ц2021= ЦБП 

2021*                               

(1+ И2018 -2020-

X2021) 

Е2021 Qр2021 Qи2021 Y2021 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2021 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,441 4,213% 0,014% 0,000% 7,211% 0,900% 8,125% -3,912% 1,385 

Отвеждане на отпадъчни води 0,203 4,213% 0,014% 6,197% 7,211% 0,900% 14,322% -10,109% 0,182 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 
потребители 

0,469 4,213% 0,014% 6,456% 7,211% 0,900% 14,580% -10,368% 0,420 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,681 4,213% 0,014% 6,456% 7,211% 0,900% 14,580% -10,368% 0,610 
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степен на замърсяване 2 0,765 4,213% 0,014% 6,456% 7,211% 0,900% 14,580% -10,368% 0,686 

степен на замърсяване 3 0,990 4,213% 0,014% 6,456% 7,211% 0,900% 14,580% -10,368% 0,887 

Доставяне на вода на друг ВиК 

оператор 
0,176 4,213% 0,014% 0,000% 7,211% 0,900% 8,125% -3,912% 0,169 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

 

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 

2,384 

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 2019 г. (476 лв.) 
4,246 

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 2020 г., като общият ИПЦ е в размер на 

4,213% 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 2021 г. както следва: E2021 = 0% 

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

дейности, следователно коефициентът Qр2021 = 0%. 

 

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени 

инвестиции за 2017-2019 г.,  преизчислени пропорционално за периода на прилагане на 

одобрения бизнес план – 5 месеца за 2018 г. и в пълен размер 2019 г.: 

ВиК услуги и системи за периода 2017-2019 г. 

пропорционално за периода от влизане в сила на 

одобрения бизнес план 

Общо разчет по БП 

за 2017-2019 г., 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2017-

2019 г. 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени инвестиции за 

2017-2019 г. Пропорционално за 

периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

ВС Друг ВиК оператор 33 10 -23 30% 

Инвестиции в Собствени активи: 0 0 0 0% 

Инвестиции в собствени ВиК активи: 33 10 -23 30% 

ВС Доставяне на вода с непитейни качества 7 2 -5 28% 

Инвестиции в Собствени активи: 0 0 0 0% 

Инвестиции в собствени ВиК активи: 7 2 -5 28% 

ОБЩО регулирана дейност 40 12 -28 30% 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2021 се изчислява, както следва: 

Описание  

Доставяне 

ВС 

Основна 

Отвеждане 
Пречиства

не 

Доставяне 

ВС 

Непитейна 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

ОБЩО 

Възвръщаемост за съответната ВиК услуга за 

2021 г. 
- - - 7 30 - - 36 

Признати годишни разходи за съответната 

ВиК услуга за 2021 г. 
- - - 37 167 - - 204 

Общо необходими приходи за 2021 г. - - - 44 196 - - 240 
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Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
- - - -5 -23 - - -28 

Коефициент Qи - общо 11,702% 

 

Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2017-

2019 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 от НРКВКУ, съответно коефициентът 

Y2021, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните 

показатели за ефективност, не са относими към дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим 

Бургас“ АД, доколкото  дружеството доставя условно чиста вода на друг ВиК оператор, 

предназначена за питейно-битови цели, след съответната обработка от ВиК дружеството, 

както и на промишлени и стопански потребители, и сдружения на частни поливачи, 

съответно коефициентът Y2021 = 0%.  

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2018-2020) и коефициент X2021: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2021 г. 

Инфлация 

август 

2018- 
октомври 

2020 г. 

Х2021= Е2021 + Qр2021 + Qи2021 + 

Y2021 

Х2021 И - X 

Ц2021= ЦБП 

2021*                               

(1+ И2018 -2020-

X2021) 

Е2021 Qр2021 Qи2021 Y2021 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2021 г.                                      

Доставяне на вода на друг ВиК 

оператор 
0,138 4,213% 0,000% 0,000% 11,702% 0,000% 11,702% -7,489% 0,128 

Доставяне на вода с непитейни 

качества 
0,139 4,213% 0,000% 0,000% 11,702% 0,000% 11,702% -7,489% 0,129 

 

„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 2020 г., като общият ИПЦ е в размер на 

3,878% по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-9 от 28.09.2018 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2021 г. както следва: E2021 = 0,007% 

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи, и реално отчетените от 

дружеството, съответно за коефициентът Qр2021 за 2021 г., отразяващ разликата между 

прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи: 
Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

Коефициент Qр 

ПСПВ гр. Габрово 27 43 16 43 -16 

8 019 -0,1995%       

ОБЩО 27 43 16 43 -16 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 
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Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

 

Канална станция за отпадни води 40 0 -40 0 40 

653 6,1256%       

ОБЩО 40 0 -40 0 40 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

Коефициент Qр 

ПСОВ гр. Габрово 40 48 8 48 -8 

1 521 -0,1315% ПСОВ гр. Трявна 18 12 -6 12 6 

ОБЩО 58 60 2 60 -2 

Дружеството не е реализирано предвидените разходи за услугата отвеждане на 

отпадъчни води, включени в коецифиента Qр за 2019 г. 

 

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени 

инвестиции за 2017-2019 г.,  преизчислени пропорционално за периода на прилагане на 

одобрения бизнес план – 3 месеца за 2018 г. и в пълен размер 2019 г.: 

ВиК услуги и системи за периода 2017-2019 г. 

пропорционално за периода от влизане в сила на 

одобрения бизнес план 

Общо разчет по БП 

за 2017-2019 г., 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2017-

2019 г. 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени инвестиции за 

2017-2019 г. Пропорционално за 

периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  1 596 1 040 -556 65% 

Инвестиции в Собствени активи: 266 92 -174 35% 

Инвестиции в Публични активи: 1 330 948 -382 71% 

Отвеждане на отпадъчни води 209 58 -151 28% 

Инвестиции в Собствени активи: 99 21 -78 21% 

Инвестиции в Публични активи: 110 37 -73 34% 

Пречистване на отпадъчни води 22 35 13 161% 

Инвестиции в Собствени активи: 11 2 -10 16% 

Инвестиции в Публични активи: 10 33 23 320% 

ВС Друг ВиК оператор 0 0 0 0% 

ОБЩО регулирана дейност 1 826 1 132 -694 62% 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2021 се изчислява, както следва: 

Описание  

Доставяне 

ВС 

Основна 

Отвеждане 
Пречиства

не 

Доставяне 

ВС 

Непитейна 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

ОБЩО 

Възвръщаемост за съответната ВиК услуга за 

2021 г. 
724 67 31 - 1 - - 823 

Признати годишни разходи за съответната 

ВиК услуга за 2021 г. 
8 019 653 1 521 - 51 - - 10 245 

Общо необходими приходи за 2021 г. 8 743 720 1 553 - 52 - - 11 068 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
-174 -78 -10 - 0 - - -262 

Отчетени инвестиции в публични  ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
-382 -73 23 - 0 - - -433 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план 2,363% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения  бизнес план  3,909% 

Коефициент Qи - общо 6,272% 
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В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на 

единните показатели за ефективност за периода 2017-2019 г., съобразена с изискванията 

на чл. 37,ал. 1 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y2021, отразяващ изпълнението на 

индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2019 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобрен

а 

стъпка 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълнени

е на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), % 

Оценка на 

изпълнение ПК с 

влияние оценка 

качество 

информацията 

Качество на 

информацията 

Коефици

ент У 
Разчет Отчет 

Крайна оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на питейната 

вода в големи зони на 

водоснабдяване  

97,89% 98,19% 99,93% 99,35% -0,30% -2,04% 680,00% 
пълно 

неизпълнение 

4 

 

липса на 

информация 
0,60% 

ПК6 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

0,00% 68,49% 0,00% 80,11% -68,49% 0,00% 0,00% 
пълно 

неизпълнение 
2 средно 0,60% 

ПК11г 
Рехабилитация на 

водопроводната мрежа  
0,70% 0,92% 0,93% 1,03% -0,22% -0,23% 104,55% добро 3 лошо -0,30% 

ПК12г Събираемост  84,95% 86,61% 87,92% 88,48% -1,66% -2,97% 178,92% добро 1 добро -0,30% 

ПК12е 

Ефективност на 

изграждане на 

водомерното стопанство  

94,19% 95,44% 70,38% 96,61% -1,25% 23,81% -1904,80% 
пълно 

неизпълнение 
3 лошо 0,60% 

Стойност на коефициент У 1,20% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2018-2020) и коефициент X2021:  

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2021 г. 

Инфлация 

октомври 
2018- 

октомври 

2020 г. 

Х2021= Е2021 + Qр2021 + Qи2021 + 

Y2021 

Х2021 И - X 

Ц2021= ЦБП 

2021*                               

(1+ И2018 -2020-

X2021) 

Е2021 Qр2021 Qи2021 Y2021 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2021 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,667 3,878% 0,007% -0,200% 6,272% 1,200% 7,279% -3,401% 1,610 

Отвеждане на отпадъчни води 0,175 3,878% 0,007% 6,126% 6,272% 1,200% 13,604% -9,726% 0,158 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,427 3,878% 0,007% -0,131% 6,272% 1,200% 7,347% -3,469% 0,412 

Промишлени и други стопански 
потребители 

                  

степен на замърсяване 1 0,542 3,878% 0,007% -0,131% 6,272% 1,200% 7,347% -3,469% 0,523 

степен на замърсяване 2 0,709 3,878% 0,007% -0,131% 6,272% 1,200% 7,347% -3,469% 0,684 

степен на замърсяване 3 0,961 3,878% 0,007% -0,131% 6,272% 1,200% 7,347% -3,469% 0,928 

Доставяне на вода на друг ВиК 

оператор 
0,347 3,878% 0,007% 0,000% 6,272% 1,200% 7,479% -3,600% 0,335 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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 
2,616 

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 2019 г. (663 лв.) 
5,920 

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 
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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. 

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

НРЦВКУ, е м. ноември  2018 г. – м. октомври 2020 г., като общият ИПЦ е в размер на 

3,150% по данни на НСИ. 

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

подобряване ефективността на дружеството за 2021 г. както следва: E2021 = 0,167% 

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи, и реално отчетените от 

дружеството, съответно за коефициентът Qр2021 за 2021 г., отразяващ разликата между 

прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи: 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 
      

 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

 

КПС "БЕЛЕНЕ" 36 14 -22 14 22 

1 466 1,5007%       

ОБЩО 36 14 -22 14 22 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

Коефициент Qр 

ПСОВ "ЧЕРВЕН БРЯГ" 354 282 -72 282 72 

3 450 9,2464% ПСОВ "БЕЛЕНЕ" 379 132 -247 132 247 

ОБЩО 733 414 -319 414 319 

 

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени 

инвестиции за 2017-2019 г.,  преизчислени пропорционално за периода на прилагане на 

одобрения бизнес план – 2 месеца за 2018 г. и в пълен размер 2019 г.: 

ВиК услуги и системи за периода 2017-2019 г. 

пропорционално за периода от влизане в сила на 

одобрения бизнес план 

Общо разчет по БП 

за 2017-2019 г., 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2017-

2019 г. 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени инвестиции за 

2017-2019 г. Пропорционално за 

периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  2 469 3 110 642 126% 

Инвестиции в Собствени активи: 558 1 046 488 187% 

Инвестиции в Публични активи: 1 911 2 065 154 108% 

Отвеждане на отпадъчни води 297 93 -204 31% 

Инвестиции в Собствени активи: 92 71 -21 77% 

Инвестиции в Публични активи: 205 22 -183 11% 

Пречистване на отпадъчни води 119 8 -112 7% 

Инвестиции в Собствени активи: 64 7 -56 11% 

Инвестиции в Публични активи: 56 1 -55 1% 

ОБЩО регулирана дейност 2 885 3 211 326 111% 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2021 се изчислява, както следва: 

Описание  

Доставяне 

ВС 

Основна 

Отвеждане 
Пречиства

не 

Доставяне 

ВС 

Непитейна 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

ОБЩО 

Възвръщаемост за съответната ВиК услуга за 

2021 г. 
1 086 165 127 - - - - 1 378 

Признати годишни разходи за съответната 

ВиК услуга за 2021 г. 
18 079 1 466 3 450 - - - - 22 994 
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Общо необходими приходи за 2021 г. 19 165 1 630 3 577 - - - - 24 372 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
488 -21 -56 - - - - 411 

Отчетени инвестиции в публични  ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
154 -183 -55 - - - - -85 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план 0,000% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения  бизнес план  0,347% 

Коефициент Qи - общо 0,347% 

 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на 

единните показатели за ефективност за периода 2017-2019 г., съобразена с изискванията 

на чл. 37, ал. 1 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y2021, отразяващ изпълнението на 

индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2019 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобрен

а стъпка 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнение 

ПК с влияние 

оценка 

качество 

информацият

а 

Качество на 

информацията 

Коефицие

нт У 
Разчет Отчет 

Крайна оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на питейната вода 

в големи зони на 

водоснабдяване  

98,56% 99,29% 99,81% 99,29% -0,73% -1,25% 171,23% добро 2 средно -0,30% 

ПК6 
Налягане във 

водоснабдителната система  
0,00% 21,80% 11,28% 51,85% -21,80% -11,28% 51,74% лошо 2 средно 0,30% 

ПК11г 
Рехабилитация на 

водопроводната мрежа  
0,30% 0,34% 0,43% 0,42% -0,04% -0,13% 325,00% добро 3 лошо -0,30% 

ПК12г Събираемост  81,43% 85,27% 86,63% 85,54% -3,84% -5,20% 135,42% добро 2 средно -0,30% 

ПК12е 
Ефективност на изграждане 

на водомерното стопанство  
63,78% 78,56% 74,02% 84,71% -14,78% -10,24% 69,28% средно 3 лошо 0,00% 

Стойност на коефициент У -0,60% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2018-2020) и коефициент X2021:  

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2021 г. 

Инфлация 

ноември 

2018- 
октомври 

2020 г. 

Х2021= Е2021 + Qр2021 + Qи2021 + 

Y2021 

Х2021 И - X 

Ц2021= ЦБП 

2021*                               

(1+ И2018 -2020-

X2021) 

Е2021 Qр2021 Qи2021 Y2021 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2021 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,750 3,150% 0,167% 0,000% 0,347% -0,600% -0,086% 3,236% 1,807 

Отвеждане на отпадъчни води 0,221 3,150% 0,167% 1,501% 0,347% -0,600% 1,415% 1,735% 0,225 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,449 3,150% 0,167% 9,246% 0,347% -0,600% 9,161% -6,011% 0,422 

Промишлени и други стопански 
потребители 

                  

степен на замърсяване 1 0,642 3,150% 0,167% 9,246% 0,347% -0,600% 9,161% -6,011% 0,603 

степен на замърсяване 2 0,723 3,150% 0,167% 9,246% 0,347% -0,600% 9,161% -6,011% 0,680 

степен на замърсяване 3 0,974 3,150% 0,167% 9,246% 0,347% -0,600% 9,161% -6,011% 0,915 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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 
2,945 

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 2019 г. (502 лв.) 
4,482 
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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. 

 

26.  „В и К-Кресна” ЕООД, гр. Кресна 

С Решение № БП-Ц-11 от 07.11.2018 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „В и К-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. 

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

НРЦВКУ, е м. декември 2018 г. – м. октомври 2020 г., като общият ИПЦ е в размер на 

3,261% по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-11 от 07.11.2018 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2021 г. както следва: E2021 = 0,023%. 

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

дейности, следователно коефициентът Qр2021 = 0%. 

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени 

инвестиции за 2017-2019 г.,  преизчислени пропорционално за периода на прилагане на 

одобрения бизнес план – 1 месец за 2018 г. и в пълен размер 2019 г.: 

ВиК услуги и системи за периода 2017-2019 г. 

пропорционално за периода от влизане в сила на 

одобрения бизнес план 

Общо разчет по БП 

за 2017-2019 г., 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2017-

2019 г. 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени инвестиции за 

2017-2019 г. Пропорционално за 

периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  39 3 -35 9% 

Инвестиции в Собствени активи: 10 0 -10 0% 

Инвестиции в Публични активи: 29 3 -25 12% 

Отвеждане на отпадъчни води 9 0 -8 5% 

Инвестиции в Собствени активи: 0 0 0 0% 

Инвестиции в Публични активи: 9 0 -8 5% 

ОБЩО регулирана дейност 47 4 -43 8% 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2021 се изчислява, както следва: 

Описание  

Доставяне 

ВС 

Основна 

Отвеждане 
Пречиства

не 

Доставяне 

ВС 

Непитейна 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

ОБЩО 

Възвръщаемост за съответната ВиК услуга за 

2021 г. 
15 4  -  - -  -  -  18 

Признати годишни разходи за съответната 

ВиК услуга за 2021 г. 
205 48  - -  -  -  -  253 

Общо необходими приходи за 2021 г. 220 52 - - - - - 272 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
-10 0 - - - - - -10 

Отчетени инвестиции в публични  ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
-25 -8 - - - - - -34 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план 3,559% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения  бизнес план  12,346% 

Коефициент Qи - общо 15,904% 

 

Съгласно т. 64, буква „б“ от НРКВКУ, ВиК операторите от групата на микро 

дружества създават регистрите и базите данни, посочени в тези указания не по-късно от 

края на петата година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2021 г. 

Доколкото съгласно решение № БП-Ц-11 от 07.11.2018 г., „ВиК-Кресна“ ЕООД попада в 
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групата на микро ВиК оператори, то съгласно т. 65 от Указания НРКВКУ, до изтичане на 

срока по т. 64 ВиК операторът може да предостави информацията, която следва да се 

съдържа в неговите регистри, от наличните си бази данни. 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на 

единните показатели за ефективност за периода 2017-2019 г., съответно за коефициента 

Y2021, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните 

показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2019 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобрен

а стъпка 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнение 

ПК   

Качество на 

информацията 

Коефицие

нт У 
Разчет Отчет 

Крайна оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на 

питейната вода в 

големи зони на 

водоснабдяване  

- - - - - - - -   - 

ПК6 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

0,00% 83,33% 0,00% 88,89% -83,33% 0,00% 0,00% 
пълно 

неизпълнение 
  0,00% 

ПК11г 

Рехабилитация на 

водопроводната 

мрежа  

0,00% 1,18% 0,00% 1,15% -1,18% 0,00% 0,00% 
пълно 

неизпълнение 
  0,60% 

ПК12г Събираемост  92,19% 93,80% 95,19% 93,83% -1,61% -3,00% 186,34% лошо   0,60% 

ПК12е 

Ефективност на 

изграждане на 

водомерното 

стопанство  

81,67% 92,37% 95,60% 100,00% -10,70% -13,93% 130,19% добро   -0,30% 

Стойност на коефициент У 0,60% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2018-2019) и коефициент X2020: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2021 г. 

Инфлация 

декември 
2018- 

октомври 

2020 г. 

Х2021= Е2021 + Qр2021 + Qи2021 + 

Y2021 

Х2021 И - X 

Ц2021= ЦБП 

2021*                               

(1+ И2018 -2020-

X2021) 

Е2021 Qр2021 Qи2021 Y2021 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2021 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 0,543 3,261% 0,023% 0,000% 15,904% 0,600% 16,527% -13,267% 0,471 

Отвеждане на отпадъчни води 0,158 3,261% 0,023% 0,000% 15,904% 0,600% 16,527% -13,267% 0,137 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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 

0,730 

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 2019 г. (498 лв.) 
4,446 

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 „Водоснабдяване и канализация” 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. 
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Периодът, за който следва да се приложи инфлация съгласно чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, е м. декември  2018 г. – м. октомври 2020 г., като общият ИПЦ е в размер на 

3,261% по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-12 от 29.11.2018 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2021 г. както следва: E2021 = 0,022% 

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи, и реално отчетените от 

дружеството, съответно за коефициентът Qр2021 за 2021 г., отразяващ разликата между 

прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи: 
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

Коефициент Qр 

ПСОВ Г.Краище 31 55 24 55 -24 

2 527 5,3267% 

ПСОВ Юруково 31 35 4 38 -7 

ПСОВ Банско 241 301 60 299 -58 

9 ПСОВ Община Сатовча 175 0 -175 0 175 

ПСОВ Черниче 49 0 -49 0 49 

ОБЩО 527 391 -136 392 135 

Към настоящия момент 9 броя модулни ПСОВ на територията на община Сатовча 

и ПСОВ Черниче все още не са предадени на дружеството за експлоатация и поддръжка, 

съответно предвидените разходи за тези 10 пречиствателни станции не са реализирани 

през 2019 г. 

 

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени 

инвестиции за 2017-2019 г.,  преизчислени пропорционално за периода на прилагане на 

одобрения бизнес план – 1 месец за 2018 г. и в пълен размер 2019 г.: 

ВиК услуги и системи за периода 2017-2019 г. 

пропорционално за периода от влизане в сила на 

одобрения бизнес план 

Общо разчет по БП 

за 2017-2019 г., 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2017-

2019 г. 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени инвестиции за 

2017-2019 г. Пропорционално за 

периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  2 419 2 824 405 117% 

Инвестиции в Собствени активи: 256 982 725 383% 

Инвестиции в Публични активи: 2 163 1 842 -321 85% 

Отвеждане на отпадъчни води 741 198 -543 27% 

Инвестиции в Собствени активи: 63 27 -36 43% 

Инвестиции в Публични активи: 678 170 -508 25% 

Пречистване на отпадъчни води 163 239 77 147% 

Инвестиции в Собствени активи: 54 166 112 309% 

Инвестиции в Публични активи: 109 74 -35 68% 

ОБЩО регулирана дейност 3 322 3 261 -62 98% 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2021 се изчислява, както следва: 

Описание  

Доставяне 

ВС 

Основна 

Отвеждане 
Пречиства

не 

Доставяне 

ВС 

Непитейна 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

ОБЩО 

Възвръщаемост за съответната ВиК услуга за 

2021 г. 
1 418 379 102 - - - - 1 900 

Признати годишни разходи за съответната 

ВиК услуга за 2021 г. 
15 295 2 165 2 527 - - - - 19 987 

Общо необходими приходи за 2021 г. 16 713 2 545 2 629 - - - - 21 887 
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Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
725 -36 112 - - - - 802 

Отчетени инвестиции в публични  ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
-321 -508 -35 - - - - -864 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план 0,000% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения  бизнес план  3,946% 

Коефициент Qи - общо 3,946% 

 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на 

единните показатели за ефективност за периода 2017-2019 г., съобразена с изискванията 

на чл. 37,ал. 1 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y2021, отразяващ изпълнението на 

индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2019 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобрен

а стъпка 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнение 

ПК с влияние 

оценка 

качество 

информацият

а 

Качество на 

информацията 

Коефицие

нт У 
Разчет Отчет 

Крайна оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на питейната 

вода в големи зони на 

водоснабдяване  

99,75% 99,93% 100,00% 99,79% -0,18% -0,25% 138,89% добро 1 добро -0,30% 

ПК6 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

3,85% 39,10% 5,56% 80,00% -35,25% -1,71% 4,85% 
пълно 

неизпълнение 
3 лошо 0,60% 

ПК11г 
Рехабилитация на 

водопроводната мрежа  
0,93% 0,99% 1,08% 1,05% -0,06% -0,15% 250,00% добро 3 лошо -0,30% 

ПК12г Събираемост  89,49% 94,10% 94,03% 90,45% -4,61% -4,54% 98,48% добро 2 средно -0,30% 

ПК12е 

Ефективност на 

изграждане на 

водомерното стопанство  

51,00% 82,26% 58,31% 68,37% -31,26% -7,31% 23,38% лошо 2 средно 0,30% 

Стойност на коефициент У 0,00% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2018-2020) и коефициент X2021: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2021 г. 

Инфлация 

декември 

2018- 
октомври 

2020 г. 

Х2021= Е2021 + Qр2021 + Qи2021 + 

Y2021 

Х2021 И - X 

Ц2021= ЦБП 

2021*                               

(1+ И2018 -2020-

X2021) 

Е2021 Qр2021 Qи2021 Y2021 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2021 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,277 3,261% 0,022% 0,000% 3,946% 0,000% 3,968% -0,707% 1,268 

Отвеждане на отпадъчни води 0,233 3,261% 0,022% 0,000% 3,946% 0,000% 3,968% -0,707% 0,231 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,418 3,261% 0,022% 5,327% 3,946% 0,000% 9,294% -6,034% 0,393 

Промишлени и други стопански 
потребители 

                  

степен на замърсяване 1 0,539 3,261% 0,022% 5,327% 3,946% 0,000% 9,294% -6,034% 0,506 

степен на замърсяване 2 0,690 3,261% 0,022% 5,327% 3,946% 0,000% 9,294% -6,034% 0,648 

степен на замърсяване 3 0,941 3,261% 0,022% 5,327% 3,946% 0,000% 9,294% -6,034% 0,884 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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 
2,270 

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 2019 г. (498 лв.) 
4,446 
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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. 

 

 

28. „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня 

С Решение № БП-Ц-2 от 15.05.2019 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня като ВиК оператор 

за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2019 г., считано от 01.06.2019 

г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2020-2021 г. 

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

НРЦВКУ, е м. юни 2019 г. – м. октомври 2020 г., като общият ИПЦ е в размер на 1,468% 

по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-2 от 15.05.2019 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2021 г. както следва: E2021= 0,028% 

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

дейности, следователно коефициентът Qр2021 = 0%. 

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени 

инвестиции за 2017-2019 г.,  преизчислени пропорционално за периода на прилагане на 

одобрения бизнес план – 7 месеца за 2019 г.: 

ВиК услуги и системи за периода 2017-2019 г. 

пропорционално за периода от влизане в сила на 

одобрения бизнес план 

Общо разчет по БП 

за 2017-2019 г., 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2017-

2019 г. 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени инвестиции за 

2017-2019 г. Пропорционално за 

периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  33 19 -13 59% 

Инвестиции в Собствени активи: 3 9 6 300% 

Инвестиции в Публични активи: 30 11 -19 35% 

ОБЩО регулирана дейност 33 19 -13 59% 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2021 се изчислява, както следва: 

Описание  

Доставяне 

ВС 

Основна 

Отвеждане 
Пречиства

не 

Доставяне 

ВС 

Непитейна 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

ОБЩО 

Възвръщаемост за съответната ВиК услуга за 

2021 г. 
31  -  - -     - -  31 

Признати годишни разходи за съответната 

ВиК услуга за 2021 г. 
452  -  -  - -   - -  452 

Общо необходими приходи за 2021 г. 484 - - - - - - 484 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
6 - - - - - - 6 

Отчетени инвестиции в публични  ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
-19 - - - - - - -19 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план 0,000% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения  бизнес план  3,980% 

Коефициент Qи - общо 3,980% 

 

Съгласно т. 64, буква „в“ от Указания НРКВКУ, ВиК операторите от групата на 

микро дружества създават регистрите и базите данни, посочени в тези указания не по-

късно от края на петата година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2021 

г. Доколкото съгласно Решение № БП-Ц-2 от  15.05.2019 г. „ВиК Паничище” ЕООД,  

гр. Сапарева баня попада в групата на микро ВиК оператори, то съгласно т. 65 от 

Указания НРКВКУ, до изтичане на срока по т. 64 от Указания НРКВКУ, ВиК операторът 
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може да предостави информацията, която следва да се съдържа в неговите регистри, от 

наличните си бази данни. 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на 

единните показатели за ефективност за периода 2017-2019 г., съответно за коефициента 

Y2021, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните 

показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2019 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобрен

а стъпка 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнение 

ПК   

Качество на 

информацията 

Коефицие

нт У 
Разчет Отчет 

Крайна оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на питейната вода 

в големи зони на 

водоснабдяване  

- - - - - - - -   - 

ПК6 
Налягане във 

водоснабдителната система  
0,00% 16,67% 0,00% 83,33% -16,67% 0,00% 0,00% 

пълно 

неизпълнение 
  0,60% 

ПК11г 
Рехабилитация на 

водопроводната мрежа  
0,00% 0,17% 0,04% 0,45% -0,17% -0,04% 23,53% лошо   0,30% 

ПК12г Събираемост  74,90% 81,16% 82,22% 84,93% -6,26% -7,32% 116,93% добро   -0,30% 

ПК12е 
Ефективност на изграждане 

на водомерното стопанство  
20,24% 51,00% 40,44% 52,62% -30,76% -20,20% 65,67% средно   0,00% 

Стойност на коефициент У 0,60% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2019-2020) и коефициент X2021:  

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2021 г. 

Инфлация 

юни 
2019- 

октомври 

2020 г. 

Х2021= Е2021 + Qр2021 + Qи2021 + 

Y2021 

Х2021 И - X 

Ц2021= ЦБП 

2021*                               

(1+ И2019 -2020-

X2021) 

Е2021 Qр2021 Qи2021 Y2021 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2021 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 0,833 1,468% 0,028% 0,000% 3,980% 0,600% 4,608% -3,140% 0,807 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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 
0,968 

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 Кюстендил за 2019 г. (562 лв.) 

5,013 

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. 

 

29. „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД 

С Решение № БП-Ц-3 от 19.06.2019 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД като ВиК 

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2019 г., считано от 

01.07.2019 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2020-2021 г. 

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

НРЦВКУ, е м. юли 2019 г. – м. октомври 2020 г., като общият ИПЦ е в размер на 2,080% 

по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-3 от 19.06.2019 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2021 г. както следва: E2021= 0,010% 

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи, и реално отчетените от 
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дружеството, съответно за коефициентът Qр2021 за 2021 г., отразяващ разликата между 

прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи: 

 
Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

Коефициент Qр 

ПСПВ Бързия 19 0 -19 0 19 

752 2,7926% ПС Лесковец 2 0 -2 0 2 

ОБЩО 21 0 -21 0 21 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 
      

 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

 

Разходи за анализи на заустените 
отпадъчни води 

2 0 -2 0 2 
79 2,5316% 

ОБЩО 2 0 -2 0 2 

В годишния доклад за изпълнение на одобрения бизнес план за 2019 г. е посочено, 

че през 2016 г. с договор за експлоатация е предоставена ПСПВ  с. Бързия, като по силата 

на договора  разходите по експлоатация на съоръженията се заплащат от община 

Берковица до приемането на бизнес плана на ВиК оператора. Дружеството е планирало и 

разходи, включени в Qр за услугата доставяне на вода за ПС Лесковец, както и разходи за 

нови дейности - анализ на заустване на отпадъчни води за услугата отвеждане на 

отпадъчни води за 2019 г. 

 

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени 

инвестиции за 2017-2019 г.,  преизчислени пропорционално за периода на прилагане на 

одобрения бизнес план – 6 месеца за 2019 г.: 

ВиК услуги и системи за периода 2017-2019 г. 

пропорционално за периода от влизане в сила на 

одобрения бизнес план 

Общо разчет по БП 

за 2017-2019 г., 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2017-

2019 г. 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени инвестиции за 

2017-2019 г. Пропорционално за 

периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  101 3 -97 3% 

Инвестиции в Собствени активи: 3 0 -3 4% 

Инвестиции в Публични активи: 97 3 -94 3% 

Отвеждане на отпадъчни води 5 8 3 168% 

Инвестиции в Собствени активи: 0 3 3 4874% 

Инвестиции в Публични активи: 5 4 0 100% 

ОБЩО регулирана дейност 105 11 -94 11% 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2021 се изчислява, както следва: 

Описание  

Доставяне 

ВС 

Основна 

Отвеждане 
Пречиства

не 

Доставяне 

ВС 

Непитейна 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

ОБЩО 

Възвръщаемост за съответната ВиК услуга за 

2021 г. 
62 4  - -   -  -  - 66 

Признати годишни разходи за съответната 

ВиК услуга за 2021 г. 
765 82  -  -  - -   - 847 

Общо необходими приходи за 2021 г. 827 86 - - - - - 913 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
-3 3 - - - - - 0 

Отчетени инвестиции в публични  ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
-94 0 - - - - - -94 
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Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план 0,019% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения  бизнес план  10,281% 

Коефициент Qи - общо 10,299% 

 

Съгласно т. 64, буква „б“ от НРКВКУ, ВиК операторите от групата на малките 

дружества създават регистрите и базите данни, посочени в тези указания не по-късно от 

края на четвъртата година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2020 г. 

Доколкото съгласно решение № БП-Ц-3 от 19.06.2019 г., „ВиК Берковица“ ЕООД, попада 

в групата на малките ВиК оператори, то съгласно т. 65 от Указания НРКВКУ, до изтичане 

на срока по т. 64 ВиК операторът може да предостави информацията, която следва да се 

съдържа в неговите регистри, от наличните си бази данни. 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на 

единните показатели за ефективност за периода 2017-2019 г., съответно за коефициента 

Y2021, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните 

показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2019 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобрен

а стъпка 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнение ПК 

с оценени 

аномалии 

Качество на 

информацията 

Коефицие

нт У 
Разчет Отчет 

Крайна оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на питейната вода 

в големи зони на 

водоснабдяване  

100,00

% 
98,64% 93,17% 99,32% 1,36% 6,83% - 

пълно 

неизпълнение 
  0,60% 

ПК6 
Налягане във 

водоснабдителната система  
0,00% 40,00% 0,00% 80,95% -40,00% 0,00% 0,00% 

пълно 

неизпълнение 
  0,60% 

ПК11г 
Рехабилитация на 

водопроводната мрежа  
0,00% 0,45% 0,00% 0,54% -0,45% 0,00% 0,00% 

пълно 

неизпълнение 
  0,60% 

ПК12г Събираемост  97,55% 97,57% 97,42% 97,57% -0,02% 0,13% -650,00% 
пълно 

неизпълнение 
  0,60% 

ПК12е 
Ефективност на изграждане 

на водомерното стопанство  
6,45% 19,64% 11,78% 42,20% -13,19% -5,33% 40,41% лошо   0,30% 

Стойност на коефициент У 2,70% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2019-2020) и коефициент X2021:  

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2021 г. 

Инфлация 

юли 2019- 

октомври 
2020 г. 

Х2021= Е2021 + Qр2021 + Qи2021 + 

Y2021 

Х2021 И - X 

Ц2021= ЦБП 

2021*                               

(1+ И2019 -2020-

X2021) 

Е2021 Qр2021 Qи2021 Y2021 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2021 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,036 2,080% 0,010% 2,793% 10,299% 2,700% 15,802% -13,722% 0,894 

Отвеждане на отпадъчни води 0,197 2,080% 0,010% 2,532% 10,299% 2,700% 15,541% -13,461% 0,170 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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 

1,277 

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 2019 г. (408 лв.) 
3,638 

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. 
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30. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора 

С Решение № БП-Ц-4 от 25.07.2019 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора като 

ВиК оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2019 г., считано 

от 01.08.2019 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2020-2021 г. 

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

НРЦВКУ, е м. август 2019 г. – м. октомври 2020 г., като общият ИПЦ е в размер на 

1,310% по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-4 от 25.07.2019 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2021 г. както следва: E2021= 0,083% 

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи, и реално отчетените от 

дружеството, съответно за коефициентът Qр2021 за 2021 г., отразяващ разликата между 

прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи: 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 
      

 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

 

КПС-7бр. 58 41,4 -16,6 41 17 
1 188 1,4310% 

ОБЩО 58 41,4 -16,6 41 17 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

Коефициент Qр 

ПСОВ Овощник/ Казанлък 530 739 209 619 -89 

3 965 5,5233% ПСОВ Раднево 633 859 226 325 308 

ОБЩО 1 163 1 598 435 944 219 

Дружеството е отчело за 2019 г. в Справка „Разходи Qр – 2019“ към годишния 

отчет за изпълнение на одобрения бизнес план, допълнителни разходи за експлоатация на 

ПСОВ Казанлък в размер на 739 хил.лв. в т.ч. разходи за амортизации в размер на 133 хил. 

лв., съответно за ПСОВ Раднево са отчетени разходи в размер на 859 хил.лв., в т.ч. 

разходи за амортизации в размер на 535 хил.лв. Разходите за амортизации не са включени 

в коефициента Qр в одобрения бизнес план.  

Съгласно резултатите от извършената проверка за дейността на дружеството за 

2019 г. се установи, че дружеството е извършило, но  не е отчело разход за „такса 

заустване“ за ПСОВ гр. Казанлък в размер на 13 065,95 лв. ВиК операторът е представил 

документи, удостоверяващи извършения разход, респективно същият се признава. 

Във връзка с горното за ПСОВ Казанлък се признават допълнителни разходи в 

размер на 619 хил.лв., а за ПСОВ Раднево се признават 325 хил.лв. 

 

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени 

инвестиции за 2017-2019 г.,  преизчислени пропорционално за периода на прилагане на 

одобрения бизнес план – 5 месеца за 2019 г.: 

ВиК услуги и системи за периода 2017-2019 г. 

пропорционално за периода от влизане в сила на 

одобрения бизнес план 

Общо разчет по БП 

за 2017-2019 г., 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2017-

2019 г. 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени инвестиции за 

2017-2019 г. Пропорционално за 

периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  1 326 1 903 577 143% 

Инвестиции в Собствени активи: 155 409 254 264% 

Инвестиции в Публични активи: 1172 1494 322 128% 

Отвеждане на отпадъчни води 73 103 30 141% 
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Инвестиции в Собствени активи: 10 6 -4 64% 

Инвестиции в Публични активи: 63 97 34 153% 

Пречистване на отпадъчни води 94 81 -12 87% 

Инвестиции в Собствени активи: 25 7 -18 29% 

Инвестиции в Публични активи: 69 74 5 108% 

ВС Друг ВиК оператор 0 3 3 0% 

Инвестиции в Собствени активи: 0 0 0 0% 

Инвестиции в Публични активи: 0 3 3 0% 

ОБЩО регулирана дейност 1 493 2 090 597 140% 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2021 се изчислява, както следва: 

Описание  

Доставяне 

ВС 

Основна 

Отвеждане 
Пречиства

не 

Доставяне 

ВС 

Непитейна 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

ОБЩО 

Възвръщаемост за съответната ВиК услуга за 

2021 г. 
2 172 145 121 -  0 -  -  2 437 

Признати годишни разходи за съответната 

ВиК услуга за 2021 г. 
24 405 1 188 3 965  - 142 -  -  29 700 

Общо необходими приходи за 2021 г. 26 577 1 333 4 086 - 142 - - 32 137 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
254 -4 -18 - 0 - - 233 

Отчетени инвестиции в публични  ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
322 34 5 - 3 - - 364 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план 0,000% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения  бизнес план  0,000% 

Коефициент Qи - общо 0,000% 

 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на 

единните показатели за ефективност за периода 2017-2019 г., съобразена с изискванията 

на чл. 37,ал. 1 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y2021, отразяващ изпълнението на 

индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2019 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобрен

а стъпка 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнение ПК 

с влияние 

оценка 

качество 

информацията 

Качество на 

информацията 

Коефицие

нт У 
Разчет Отчет 

Крайна оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на питейната 

вода в големи зони на 

водоснабдяване  

98,49% 97,79% 98,41% 99,14% 0,70% 0,08% - 
пълно 

неизпълнение 
1 добро 0,60% 

ПК6 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

0,00% 30,57% 16,16% 80,79% -30,57% -16,16% 52,86% лошо 2 средно 0,30% 

ПК11г 
Рехабилитация на 

водопроводната мрежа  
0,88% 0,48% 0,64% 0,38% 0,40% 0,24% - добро 2 средно -0,30% 

ПК12г Събираемост  93,63% 91,41% 93,46% 92,62% 2,22% 0,17% - добро 2 средно -0,30% 

ПК12е 

Ефективност на 

изграждане на 

водомерното стопанство  

26,55% 66,26% 53,41% 72,34% -39,71% -26,86% 67,64% средно 2 средно 0,00% 

Стойност на коефициент У 0,30% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2019-2020) и коефициент X2021:  

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

Инфлация 
август 

2019- 

октомври 

Х2021= Е2021 + Qр2021 + Qи2021 + 

Y2021 
Х2021 И - X 

Ц2021= ЦБП 

2021*                               

(1+ И2019 -2020-

X2021) 
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последваща 

корекция 

2021 г. 

2020 г. 

Е2021 Qр2021 Qи2021 Y2021 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2021 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,989 1,310% 0,083% 0,000% 0,000% 0,300% 0,383% 0,927% 2,007 

Отвеждане на отпадъчни води 0,126 1,310% 0,083% 1,431% 0,000% 0,300% 1,814% -0,504% 0,125 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,391 1,310% 0,083% 5,523% 0,000% 0,300% 5,906% -4,597% 0,373 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,437 1,310% 0,083% 5,523% 0,000% 0,300% 5,906% -4,597% 0,417 

степен на замърсяване 2 0,625 1,310% 0,083% 5,523% 0,000% 0,300% 5,906% -4,597% 0,596 

степен на замърсяване 3 0,965 1,310% 0,083% 5,523% 0,000% 0,300% 5,906% -4,597% 0,921 

Доставяне на вода на друг ВиК 

оператор „Водоснабдяване и 

канализация – Сливен“ ООД 

0,567 1,310% 0,083% 0,000% 0,000% 0,300% 0,383% 0,927% 0,572 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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 
3,006 

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 Стара Загора за 2019  г. (494 лв.) 

4,411 

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. 

 

 

31. „В и К” АД, гр. Ловеч 

С Решение № БП-Ц-5 от 22.08.2019 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „В и К” АД, гр. Ловеч като ВиК оператор за периода 2017-2021 

г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2019 г., считано от 01.09.2019 г., и е одобрила цени 

на ВиК услуги за 2020-2021 г. 

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

НРЦВКУ, е м. септември 2019 г. – м. октомври 2020 г., като общият ИПЦ е в размер на 

1,241% по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-5 от 22.08.2019 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2021 г. както следва: E2021= 0,036%. 

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи, и реално отчетените от 

дружеството, съответно за коефициентът Qр2021 за 2021 г., отразяващ разликата между 

прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи: 
Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

Коефициент Qр 

Водоснабдяване с.Драшкова поляна 4,0 0,0 -4,0 0,0 4,0 
7 153 0,0559% 

ОБЩО 4,0 0,0 -4,0 0,0 4,0 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 
      

 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

 

КПС Продимчец, гр.Ловеч 3,0 0,0 -3,0 0,0 3,0 
397 0,2381% гр.Априлци, кв.Център канализационна 

мрежа 
1,0 1,3 0,3 1,3 -0,3 
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гр.Ябланица канализационна мрежа 8,0 3,1 -4,9 3,1 4,9 

гр.Луковит канализационна мрежа 13,0 19,7 6,7 19,7 -6,7 

ОБЩО 25,0 24,1 -0,9 24,1 0,9 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

Коефициент Qр 

ПСБОВ гр. Априлци, кв.Център  3,0 1,8 -1,2 1,8 1,2 

1 795 2,5003% 
ПСОВ гр. Ябланица  177,0 133,2 -43,8 133,2 43,8 

ПСОВ гр. Луковит  210,0 210,1 0,1 210,1 -0,1 

ОБЩО 390,0 345,1 -44,9 345,1 44,9 

През 2019 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Ловеч не е извършило 

разходи за експлоатация на следните обекти: Водоснабдяване с. Драшкова поляна и КПС 

Продимчец, гр.Ловеч. През годината дружеството е ескплоатирало и е отчело разходи 

вклюени в коефициента Qр за следните обекти в услугите отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води: канализационни мрежи в гр.Априлци, кв.Център, гр. Ябланица и гр. 

Луковит,  ПСБОВ-гр. Априлци, кв. центъра, ПСОВ гр. Ябланица и ПСОВ гр. Луковит. 

 

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени 

инвестиции за 2017-2019 г.,  преизчислени пропорционално за периода на прилагане на 

одобрения бизнес план – 4 месеца за 2019 г.: 

ВиК услуги и системи за периода 2017-2019 г. 

пропорционално за периода от влизане в сила на 

одобрения бизнес план 

Общо разчет по БП 

за 2017-2019 г., 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2017-

2019 г. 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени инвестиции за 

2017-2019 г. Пропорционално за 

периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  234 149 -85 64% 

Инвестиции в Собствени активи: 13 5 -8 37% 

Инвестиции в Публични активи: 221 144 -77 65% 

Отвеждане на отпадъчни води 61 2 -59 2% 

Инвестиции в Собствени активи: 3 1 -2 26% 

Инвестиции в Публични активи: 58 1 -57 1% 

Пречистване на отпадъчни води 20 13 -7 65% 

Инвестиции в Собствени активи: 0 0 0 71% 

Инвестиции в Публични активи: 19 13 -7 65% 

ВС Друг ВиК оператор – ВС Плевен 17 12 -5 70% 

Инвестиции в Собствени активи: 4 1 -2 38% 

Инвестиции в Публични активи: 14 11 -3 78% 

ВС Друг ВиК оператор – ВС Троян 2 0 -2 19% 

Инвестиции в Собствени активи: 0 0 0 82% 

Инвестиции в Публични активи: 2 0 -2 14% 

ОБЩО регулирана дейност 334 176 -158 53% 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2021 се изчислява, както следва: 

Описание  

Доставяне 

ВС 

Основна 

Отвеждане 
Пречиства

не 

Доставяне 

ВС 

Непитейна 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

ОБЩО 

Възвръщаемост за съответната ВиК услуга за 

2021 г. 
497 52 50  - 50 4 -  652 

Признати годишни разходи за съответната 

ВиК услуга за 2021 г. 
7 153 397 1 795  - 1 774 87 -  11 207 

Общо необходими приходи за 2021 г. 7 650 449 1 845 - 1 824 92 - 11 859 
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Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
-8 -2 0 - -2 0 - -12 

Отчетени инвестиции в публични  ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
-77 -57 -7 - -3 -2 - -145 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план 0,105% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения  бизнес план  1,224% 

Коефициент Qи - общо 1,329% 

 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на 

единните показатели за ефективност за периода 2017-2019 г., съобразена с изискванията 

на чл. 37,ал. 1 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y2021, отразяващ изпълнението на 

индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2019 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобрен

а стъпка 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнение ПК с 

влияние оценка 

качество 

информацията 

Качество на 

информацията 

Коефицие

нт У 
Разчет Отчет 

Крайна оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на питейната вода в 

големи зони на 

водоснабдяване  

100,00

% 

100,00

% 
100,00% 

100,00

% 
0,00% 0,00% 100,00% добро 1 добро -0,30% 

ПК6 
Налягане във 

водоснабдителната система  
0,00% 25,51% 1,02% 80,61% -25,51% -1,02% 4,00% 

пълно 

неизпълнение 
2 средно 0,60% 

ПК11г 
Рехабилитация на 

водопроводната мрежа  
0,59% 0,22% 0,23% 0,36% 0,37% 0,36% - 

пълно 

неизпълнение 

2 

 
средно 0,60% 

ПК12г Събираемост  83,51% 87,04% 86,16% 86,85% -3,53% -2,65% 75,07% средно 1 добро 0,00% 

ПК12е 
Ефективност на изграждане на 

водомерното стопанство  
34,45% 37,50% 34,22% 51,68% -3,05% 0,23% -7,54% 

пълно 

неизпълнение 
2 средно 0,60% 

Стойност на коефициент У 1,50% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2019-2020) и коефициент X2021:  

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2021 г. 

Инфлация 

септември 
2019- 

октомври 

2020 г. 

Х2021= Е2021 + Qр2021 + Qи2021 + 

Y2021 

Х2021 И - X 

Ц2021= ЦБП 

2021*                               

(1+ И2019 -2020-

X2021) 

Е2021 Qр2021 Qи2021 Y2021 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2021 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,771 1,241% 0,036% 0,056% 1,329% 1,500% 2,921% -1,679% 1,741 

Отвеждане на отпадъчни води 0,187 1,241% 0,036% 0,238% 1,329% 1,500% 3,103% -1,861% 0,184 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 
потребители 

0,729 1,241% 0,036% 2,500% 1,329% 1,500% 5,365% -4,124% 0,699 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,807 1,241% 0,036% 2,500% 1,329% 1,500% 5,365% -4,124% 0,774 

степен на замърсяване 2 1,435 1,241% 0,036% 2,500% 1,329% 1,500% 5,365% -4,124% 1,376 

степен на замърсяване 3 1,479 1,241% 0,036% 2,500% 1,329% 1,500% 5,365% -4,124% 1,418 

Доставяне на вода на друг ВиК 

оператор „Водоснабдяване и 

канализация ЕООД, гр. Плевен 

0,121 1,241% 0,036% 0,000% 1,329% 1,500% 2,865% -1,623% 0,119 

Доставяне на вода на друг ВиК 

оператор  ВиК оператор „ВиК 

Стенето“ ЕООД 

0,122 1,241% 0,036% 0,000% 1,329% 1,500% 2,865% -1,623% 0,120 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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 
3,149 
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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 Ловеч  за 2019 г. (403 лв.) 

3,598 

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. 

 

 

32. „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград 

С Решение № БП-Ц-6 от 22.08.2019 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград като ВиК оператор 

за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2019 г., считано от 01.09.2019 

г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2020-2021 г. 

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

НРЦВКУ, е м. септември 2019 г. – м. октомври 2020 г., като общият ИПЦ е в размер на 

1,241% по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-6 от 22.08.2019 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2021 г. както следва: E2021= 0,025%. 

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

дейности, следователно коефициентът Qр2021 = 0%. 

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени 

инвестиции за 2017-2019 г.,  преизчислени пропорционално за периода на прилагане на 

одобрения бизнес план – 4 месеца за 2019 г.: 

ВиК услуги и системи за периода 2017-2019 г. 

пропорционално за периода от влизане в сила на 

одобрения бизнес план 

Общо разчет по БП 

за 2017-2019 г., 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2017-

2019 г. 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени инвестиции за 

2017-2019 г. Пропорционално за 

периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  295 213 -81 72% 

Инвестиции в Собствени активи: 69 28 -41 40% 

Инвестиции в Публични активи: 226 186 -40 82% 

Отвеждане на отпадъчни води 20 96 76 479% 

Инвестиции в Собствени активи: 14 92 78 663% 

Инвестиции в Публични активи: 6 4 -2 65% 

Пречистване на отпадъчни води 17 5 -12 28% 

Инвестиции в Собствени активи: 6 0 -6 5% 

Инвестиции в Публични активи: 11 4 -6 41% 

ВС Друг ВиК оператор – ВС Търговище 0 0 0 0% 

ВС Друг ВиК оператор – ВС Исперих 0 0 0 0% 

ОБЩО регулирана дейност 331 314 -17 95% 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2021 се изчислява, както следва: 

Описание  

Доставяне 

ВС 

Основна 

Отвеждане 
Пречиства

не 

Доставяне 

ВС 

Непитейна 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО - ВС 

Търговище 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО - 

ВС 

Исперих 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

ОБЩО 

Възвръщаемост за съответната ВиК услуга за 

2021 г. 
474 14 37 -  6 0 -  532 

Признати годишни разходи за съответната 

ВиК услуга за 2021 г. 
7 804 174 1 030 -  308 12 -  9 329 

Общо необходими приходи за 2021 г. 8 279 188 1 067 - 314 12 - 9 860 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
-41 78 -6 - 0 0 - 31 

Отчетени инвестиции в публични  ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
-40 -2 -6 - 0 0 - -49 
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Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план 0,000% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения  бизнес план  0,494% 

Коефициент Qи - общо 0,494% 

 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на 

единните показатели за ефективност за периода 2017-2019 г., съобразена с изискванията 

на чл. 37,ал. 1 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y2021, отразяващ изпълнението на 

индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2019 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобрен

а стъпка 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнение ПК 

с влияние 

оценка 

качество 

информацията 

Качество на 

информацията 

Коефи

циент 

У Разчет Отчет 
Крайна оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на питейната вода 

в големи зони на 

водоснабдяване  

98,89% 99,81% 99,21% 99,63% -0,92% -0,32% 34,78% лошо 
1 

 
добро 0,30% 

ПК6 
Налягане във 

водоснабдителната система  
31,03% 74,71% 32,26% 80,46% -43,68% -1,23% 2,82% 

пълно 

неизпълнение 
3 лошо 0,60% 

ПК11г 
Рехабилитация на 

водопроводната мрежа  
0,42% 0,40% 0,21% 0,67% 0,02% 0,21% - 

пълно 

неизпълнение 
4 

липса на 

информация 
0,60% 

ПК12г Събираемост  88,76% 89,82% 82,96% 90,24% -1,06% 5,80% -547,17% 
пълно 

неизпълнение 
1 добро 0,60% 

ПК12е 
Ефективност на изграждане 

на водомерното стопанство  
65,46% 78,16% 54,86% 80,01% -12,70% 10,60% -83,46% 

пълно 

неизпълнение 
4 

липса на 

информация 
0,60% 

Стойност на коефициент У 2,70% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2019-2020) и коефициент X2021:  

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2021 г. 

Инфлация 

септември 
2019- 

октомври 

2020 г. 

Х2021= Е2021 + Qр2021 + Qи2021 + 

Y2021 

Х2021 И - X 

Ц2021= ЦБП 

2021*                               

(1+ И2019 -2020-

X2021) 

Е2021 Qр2021 Qи2021 Y2021 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2021 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 2,627 1,241% 0,025% 0,000% 0,494% 2,700% 3,219% -1,978% 2,575 

Отвеждане на отпадъчни води 0,132 1,241% 0,025% 0,000% 0,494% 2,700% 3,219% -1,978% 0,129 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 
потребители 

0,325 1,241% 0,025% 0,000% 0,494% 2,700% 3,219% -1,978% 0,319 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,469 1,241% 0,025% 0,000% 0,494% 2,700% 3,219% -1,978% 0,460 

степен на замърсяване 2 0,556 1,241% 0,025% 0,000% 0,494% 2,700% 3,219% -1,978% 0,545 

степен на замърсяване 3 0,657 1,241% 0,025% 0,000% 0,494% 2,700% 3,219% -1,978% 0,644 

Доставяне на вода на друг ВиК 

оператор „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Исперих 

0,880 1,241% 0,025% 0,000% 0,494% 2,700% 3,219% -1,978% 0,863 

Доставяне на вода на друг ВиК 

оператор „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Търговище 

0,698 1,241% 0,025% 0,000% 0,494% 2,700% 3,219% -1,978% 0,684 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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 
3,628 

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 Разград за 2019 г. (481 лв.) 

4,290 
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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. 

 

33.  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София 

С Решение № БП-Ц-8 от 30.10.2019 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София като ВиК 

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2019 г., считано от 

01.11.2019 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2020-2021 г. 

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

НРЦВКУ, е м. ноември 2019 г. – м. октомври 2020 г., като общият ИПЦ е в размер на 

0,783% по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-8 от 30.10.2019 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2021 г. както следва: E2021= 0,040% 

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи, и реално отчетените от 

дружеството, съответно за коефициентът Qр2021 за 2021 г., отразяващ разликата между 

прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови 

дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи: 
Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

Коефициент Qр 

реконструкция на външен водопровод от 

РВ Въртопа 
2 0 -2 0 2 

13 548 0,0517% изграждане на напорен резервоар 5 0 -5 0 5 

ОБЩО 7 0 -7 0 7 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 
      

 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

 

КПС Костинброд 5 4 -1 4,2 0,8 

1 423 4,1297% 
ПС за отпадъчни води и колектор 

(Златица) 
58 0 -58 0 58 

ОБЩО 63,0 4,2 -58,8 4,2 58,8 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи/дейности  

2019 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет -  

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2021 

г. 

Коефициент Qр 

ПСОВ Костинброд 190 311 121 311 -121 

2 383 1,2163% 

ПСОВ Етрополе 149 166 17 166 -17 

ПСОВ Пирдоп 151 132 -19 132 19 

ПСОВ Ботевград 317 158 -159 158 159 

ПСОВ Белчин 31 42 11 42 -11 

ОБЩО 838 809 -29 809 29 

През 2019 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София не е извършило 

разходи за експлоатация на следните обекти: Реконструкция на външен водопровод от РВ 

Въртопа, Изграждане на напорен резервоар и ПС за отпадъчни води и колектор (Златица). 

През годината дружеството е ескплоатирало и е отчело разходи, включени в коефициента 

Qр, за следните обекти в услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води: КПС 

Костинброд, ПСОВ Костинброд, ПСОВ Етрополе, ПСОВ Пирдоп, ПСОВ Ботевград и 

ПСОВ Белчин. 

 

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени 

инвестиции за 2017-2019 г.,  преизчислени пропорционално за периода на прилагане на 
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одобрения бизнес план – 2 месеца за 2019 г.: 

ВиК услуги и системи за периода 2017-2019 г. 

пропорционално за периода от влизане в сила на 

одобрения бизнес план 

Общо разчет по БП 

за 2017-2019 г., 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2017-

2019 г. 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени инвестиции за 

2017-2019 г. Пропорционално за 

периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  362 214 -148 59% 

Инвестиции в Собствени активи: 153 114 -39 75% 

Инвестиции в Публични активи: 210 101 -109 48% 

Отвеждане на отпадъчни води 55 35 -20 63% 

Инвестиции в Собствени активи: 24 31 6 126% 

Инвестиции в Публични активи: 31 4 -27 13% 

Пречистване на отпадъчни води 62 38 -24 61% 

Инвестиции в Собствени активи: 40 27 -13 67% 

Инвестиции в Публични активи: 22 11 -11 49% 

ВС Доставяне на вода с непитейни качества 5 0 -5 6% 

Инвестиции в Собствени активи: 0 0 0 0% 

Инвестиции в Публични активи: 5 0 -5 6% 

ОБЩО регулирана дейност 485 287 -198 59% 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2021 се изчислява, както следва: 

Описание  

Доставяне 

ВС 

Основна 

Отвеждане 
Пречиства

не 

Доставяне 

ВС 

Непитейна 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

ОБЩО 

Възвръщаемост за съответната ВиК услуга за 

2021 г. 
1 024 104 96 8 -  -  -  1 232 

Признати годишни разходи за съответната 

ВиК услуга за 2021 г. 
13 548 1 423 2 383 63  -  - -  17 418 

Общо необходими приходи за 2021 г. 14 572 1 527 2 479 71 - - - 18 649 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
-39 6 -13 0 - - - -46 

Отчетени инвестиции в публични  ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
-109 -27 -11 -5 - - - -152 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план 0,247% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения  бизнес план  0,814% 

Коефициент Qи - общо 1,060% 

 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на 

единните показатели за ефективност за периода 2017-2019 г., съобразена с изискванията 

на чл. 37,ал. 1 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y2021, отразяващ изпълнението на 

индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2019 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобрен

а стъпка 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнение 

ПК с влияние 

оценка 

качество 

информацият

а 

Качество на 

информацията 

Коефициент 

У 
Разчет Отчет 

Крайна оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на питейната 

вода в големи зони на 

водоснабдяване  

99,03% 99,67% 100,00% 99,81% -0,64% -0,97% 151,56% 
пълно 

неизпълнение 
4 

липса на 

информация 
0,60% 

ПК6 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

0,00% 16,25% 3,13% 32,19% -16,25% -3,13% 19,26% 
пълно 

неизпълнение 
3 лошо 0,60% 

ПК11г 
Рехабилитация на 

водопроводната мрежа  
0,67% 0,79% 0,61% 0,90% -0,12% 0,06% -50,00% 

пълно 

неизпълнение 
3 лошо 0,60% 

ПК12г Събираемост  83,42% 84,75% 86,66% 87,02% -1,33% -3,24% 243,61% добро 2 средно -0,30% 
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ПК12е 

Ефективност на 

изграждане на 

водомерното стопанство  

13,78% 26,47% 14,43% 44,50% -12,69% -0,65% 5,12% 
пълно 

неизпълнение 
3 лошо 0,60% 

Стойност на коефициент У 2,10% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2019-2020) и коефициент X2021:  

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2021 г. 

Инфлация 
ноември 

2019- 

октомври 
2020 г. 

Х2021= Е2021 + Qр2021 + Qи2021 + 

Y2021 

Х2021 И - X 

Ц2021= ЦБП 

2021*                               

(1+ И2019 -2020-

X2021) 

Е2021 Qр2021 Qи2021 Y2021 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2021 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,302 0,783% 0,040% 0,052% 1,060% 2,100% 3,252% -2,469% 1,270 

Отвеждане на отпадъчни води 0,217 0,783% 0,040% 4,130% 1,060% 2,100% 7,330% -6,547% 0,203 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,688 0,783% 0,040% 1,216% 1,060% 2,100% 4,417% -3,634% 0,663 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,830 0,783% 0,040% 1,216% 1,060% 2,100% 4,417% -3,634% 0,800 

степен на замърсяване 2 1,146 0,783% 0,040% 1,216% 1,060% 2,100% 4,417% -3,634% 1,104 

степен на замърсяване 3 1,591 0,783% 0,040% 1,216% 1,060% 2,100% 4,417% -3,634% 1,533 

Доставяне на вода с непитейни 

качества 
1,268 0,783% 0,040% 0,000% 1,060% 2,100% 3,200% -2,418% 1,237 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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 

2,563 

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  - област за 2019 г. (436 лв.) 
3,888 

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. 

 

 

34. „АЦК“ ООД 

С Решение № БП-Ц-9 от 27.11.2019 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „АЦК” ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., 

утвърдила е цени на ВиК услуги за 2019 г., считано от 01.12.2019 г., и е одобрила цени на 

ВиК услуги за 2020-2021 г. 

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

НРЦВКУ, е м. декември 2019 г. – м. октомври 2020 г., като общият ИПЦ е в размер на 

0,265% по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-9 от 27.11.2019 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2021 г. както следва: E2021= 0,000% 

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

дейности, следователно коефициентът Qр2021 = 0%. 

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени 

инвестиции за 2017-2019 г.,  преизчислени пропорционално за периода на прилагане на 

одобрения бизнес план – 1 месец за 2019 г.: 

ВиК услуги и системи за периода 2017-2019 г. 

пропорционално за периода от влизане в сила на 

одобрения бизнес план 

Общо разчет по БП 

за 2017-2019 г., 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2017-

2019 г. 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени инвестиции за 

2017-2019 г. Пропорционално за 

периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 
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Доставяне на вода на потребителите  1 3 1 1 

Инвестиции в Собствени активи: 0 1 0 0 

Инвестиции в собствени ВиК активи: 1 2 1 1 

Отвеждане на отпадъчни води 0 0 0 0 

Инвестиции в Собствени активи: 0 0 0 0 

Инвестиции в собствени ВиК активи: 0 0 0 0 

Пречистване на отпадъчни води 1 3 3 1 

Инвестиции в Собствени активи: 0 3 3 0 

Инвестиции в собствени ВиК активи: 1 0 -1 1 

ОБЩО регулирана дейност 2 6 4 292% 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2021 се изчислява, както следва: 

Описание  

Доставяне 

ВС 

Основна 

Отвеждане 
Пречиства

не 

Доставяне 

ВС 

Непитейна 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

ОБЩО 

Възвръщаемост за съответната ВиК услуга за 

2021 г. 
9 2 6  -  -  -  - 17 

Признати годишни разходи за съответната 

ВиК услуга за 2021 г. 
128 18 57  -  -  - -  203 

Общо необходими приходи за 2021 г. 137 20 63 - - - - 220 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени – пропорционално за 2017-2019 г. 
1 0 3 - - - - 4 

Коефициент Qи - общо 0,000% 

 

За „АЦК“ ООД не са приложими сроковете за създаване на изискуемите регистри и 

бази данни, определени в т. 64 от Указания НРКВКУ, респективно се прилага 

разпоредбата на т. 65 от Указания НРКВКУ – дружеството предоставя информация от 

наличните си бази данни. 

 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на 

единните показатели за ефективност за периода 2017-2019 г., съответно за коефициента 

Y2021, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните 

показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2019 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобрен

а стъпка 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнение 

ПК   

Качество на 

информацията 

Коефицие

нт У 
Разчет Отчет 

Крайна оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на питейната вода 

в големи зони на 

водоснабдяване  

- - - - - - - -   - 

ПК6 
Налягане във 

водоснабдителната система  
0,00% 100,00% 100,00% 100,00% -100,00% -100,00% 100,00% добро   -0,30% 

ПК11г 
Рехабилитация на 

водопроводната мрежа  
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% добро   -0,30% 

ПК12г Събираемост  - 100,00% 32,69% 100,00% - - - -   - 

ПК12е 
Ефективност на изграждане 

на водомерното стопанство  
0,00% 33,56% 33,56% 100,00% -33,56% -33,56% 100,00% добро   -0,30% 

Стойност на коефициент У -0,90% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2019-2020) и коефициент X2021:  
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Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2021 г. 

Инфлация 

декември 
2019- 

октомври 

2020 г. 

Х2021= Е2021 + Qр2021 + Qи2021 + 

Y2021 

Х2021 И - X 

Ц2021= ЦБП 

2021*                               

(1+ И2019 -2020-

X2021) 

Е2021 Qр2021 Qи2021 Y2021 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2021 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,943 0,265% 0,000% 0,000% 0,0000% -0,9000% -0,900% 1,165% 1,966 

Отвеждане на отпадъчни води 0,281 0,265% 0,000% 0,000% 0,0000% -0,9000% -0,900% 1,165% 0,284 

Пречистване на отпадъчни води   0,265% 0,000% 0,000% 0,0000% -0,9000% -0,900% 1,165%   

Битови и приравнените към тях 
потребители 

0,888 0,265% 0,000% 0,000% 0,0000% -0,9000% -0,900% 1,165% 0,898 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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 
3,778 

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 Добрич за 2019 г. (464 лв.) 
4,143 

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. 

 

35. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище 

С Решение № БП-Ц-1 от 27.02.2020 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

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

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2020 г., считано от 

01.03.2020 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2021 г. 

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

НРЦВКУ, е м. март 2020 г. – м. октомври 2020 г., като общият ИПЦ е в размер на -1,467% 

по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-1 от 27.02.2020 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2021 г. както следва: E2021= 0,029% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2020) и коефициент X2021:  

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2021 г. 

Инфлация 

март 
2020- 

октомври 

2020 г. 

Х2021= Е2021 + Qр2021 + Qи2021 + 

Y2021 

Х2021 И - X 

Ц2021= ЦБП 

2021*                               

(1+ И2020-

X2021) 

Е2021 Qр2021 Qи2021 Y2021 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2021 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 2,158 -1,467% 0,029% 0,000% 0,000% 0,000% 0,029% -1,496% 2,126 

Отвеждане на отпадъчни води 0,207 -1,467% 0,029% 0,000% 0,000% 0,000% 0,029% -1,496% 0,204 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 
потребители 

0,304 -1,467% 0,029% 0,000% 0,000% 0,000% 0,029% -1,496% 0,299 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,472 -1,467% 0,029% 0,000% 0,000% 0,000% 0,029% -1,496% 0,465 

степен на замърсяване 2 0,557 -1,467% 0,029% 0,000% 0,000% 0,000% 0,029% -1,496% 0,549 

степен на замърсяване 3 0,691 -1,467% 0,029% 0,000% 0,000% 0,000% 0,029% -1,496% 0,681 

Доставянена вода на друг ВиК 

оператор – „ВиК – Сливен“ ООД 
0,536 -1,467% 0,029% 0,000% 0,000% 0,000% 0,029% -1,496% 0,528 

Доставянена вода с непитейни 

качества 
1,287 -1,467% 0,029% 0,000% 0,000% 0,000% 0,029% -1,496% 1,268 
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Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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 
3,155 

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 Търговище за 2019 г. (436 лв.) 

3,893 

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. 

 

36. „Водоснабдяване и канализация - Стенето” ЕООД, гр. Троян 

С Решение № БП-Ц-2 от 23.04.2020 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Стенето” ЕООД, гр. Троян 

като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2020 г., 

считано от 01.05.2020 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2021 г. 

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

НРЦВКУ, е м. май 2020 г. – м. октомври 2020 г., като общият ИПЦ е в размер на -0,204% 

по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-2 от 23.04.2020 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2021 г. както следва: E2021= 0,005% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2020) и коефициент X2021:  

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2021 г. 

Инфлация 

май 2020- 
октомври 

2020 г. 

Х2021= Е2021 + Qр2021 + Qи2021 + 

Y2021 

Х2021 И - X 

Ц2021= ЦБП 

2021*                               

(1+ И2020-

X2021) 

Е2021 Qр2021 Qи2021 Y2021 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2021 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,299 -0,204% 0,005% 0,000% 0,000% 0,000% 0,005% -0,209% 1,296 

Отвеждане на отпадъчни води 0,124 -0,204% 0,005% 0,000% 0,000% 0,000% 0,005% -0,209% 0,124 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,372 -0,204% 0,005% 0,000% 0,000% 0,000% 0,005% -0,209% 0,371 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,509 -0,204% 0,005% 0,000% 0,000% 0,000% 0,005% -0,209% 0,508 

степен на замърсяване 2 0,610 -0,204% 0,005% 0,000% 0,000% 0,000% 0,005% -0,209% 0,609 

степен на замърсяване 3 0,810 -0,204% 0,005% 0,000% 0,000% 0,000% 0,005% -0,209% 0,808 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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 
2,149 

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 Ловеч за 2019 г. (403 лв.) 
3,598 

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. 

 

37. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково 

С Решение № БП-Ц-3 от 30.07.2020 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково като ВиК 
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оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2020 г., считано от 

01.08.2020 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2021 г. 

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

НРЦВКУ, е м. август 2020 г. – м. октомври 2020 г., като общият ИПЦ е в размер на 

0,049%  по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-3 от 30.07.2020 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2021 г. както следва: E2021= 0,040% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2020) и коефициент X2021:  

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2021 г. 

Инфлация 

август 
2020- 

октомври 

2020 г. 

Х2021= Е2021 + Qр2021 + Qи2021 + 

Y2021 

Х2021 И - X 

Ц2021= ЦБП 

2021*                               

(1+ И2020-

X2021) 

Е2021 Qр2021 Qи2021 Y2021 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2021 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 2,398 0,049% 0,040% 0,000% 0,000% 0,000% 0,040% 0,009% 2,398 

Отвеждане на отпадъчни води 0,114 0,049% 0,040% 0,000% 0,000% 0,000% 0,040% 0,009% 0,114 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 
потребители 

0,422 0,049% 0,040% 0,000% 0,000% 0,000% 0,040% 0,009% 0,422 

Промишлени и други стопански 
потребители 

                  

степен на замърсяване 1 0,489 0,049% 0,040% 0,000% 0,000% 0,000% 0,040% 0,009% 0,489 

степен на замърсяване 2 0,679 0,049% 0,040% 0,000% 0,000% 0,000% 0,040% 0,009% 0,679 

степен на замърсяване 3 1,024 0,049% 0,040% 0,000% 0,000% 0,000% 0,040% 0,009% 1,024 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

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 

3,521 

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 Хасково за 2019 г. (511 лв.) 
4,563 

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. 

 

38. „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар 

С Решение № БП-Ц-4 от 30.09.2020 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар като ВиК оператор за 

периода 2017-2021 г., утвърдила е цена за услугата доставяне на вода за технологични 

нужди на „Ново стъкло“ ЕАД за 2020 г., считано от 01.10.2020 г., и е одобрила  цена за 

услугата доставяне на вода за технологични нужди на „Ново стъкло“ ЕАД за 2021 г. 

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

НРЦВКУ, е м. октомври 2020 г. като общият ИПЦ е в размер на 0,638%  по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-4 от 30.09.2020 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2021 г. както следва: E2021= 0% 
 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите 

на инфлация (И2020) и коефициент X2021:  

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащ

и на 

последва

ща 

корекция 

2021 г. 

Инфла

ция 

октомв
ри 2020 

г. 

Х2021= Е2021 + Qр2021 + Qи2021 + 

Y2021 

Х2021 И - X 

Ц2021= ЦБП 

2021*                               

(1+ И2020-

X2021) 

Е2021 Qр2021 Qи2021 Y2021 

Цени за 

утвърждаване 

след 
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изменение 

2021 г.                                      

Доставяне на вода за технологични 

нужди на „Ново стъкло“ ЕАД    
0,693 0,638% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,638% 0,697 

„Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар не предоставя услугата доставяне на вода на 

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

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 2021 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 

одобрените цени за 2021 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 2020 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, обсъдени преди вземането на решение 

на открито заседание с дружеството и на обществено обсъждане със заинтересованите 

лица. През 2020 г. дружествата са представили в годишните си отчети за 2019 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 извършва 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 се 

прилагат за първи път през регулаторния период 2017-2021 г. за 2021 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. 

Информация за разполагаем средномесечен паричен доход на лице от домакинството по 
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области за 2019 г. от изследване „Наблюдение на домакинските бюджети“ е предоставена 

от НСИ с писмо с вх. № О-04-24-4 от 26.10.2020 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 

цени за съответния ценови период 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 съответния ценови период 

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 2020 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 

освен въз основа на обективни обстоятелства – инфлация и коефициент X, включващ 

коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството; 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; така и 

с коефициент Qи отразяващ разликата между прогнозните и действителните инвестиции, 

извършени за изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за 

качество на В и К услугите, и коефициент У отразяващ изпълнението на индивидуалните 

годишни целеви нива на единните показатели за ефективност, определени по реда на чл. 4, 

ал. 2, т. 1, които се прилагат по реда на чл. 4, ал. 4, т. 1 от НРЦВКУ, а именно след третата 

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

необходимите приходи действа за съответния пети ценови период, респективно ще бъдат 

приложени за първи път в рамките на регулаторен период 2017-2021 г. Предвид 

гореизложеното, и отчитайки обществената значимост, КЕВР следва да проведе 

обществено обсъждане. 

С оглед всичко изложено по-горе, считано от 01.01.2021 г., цените, без ДДС, на 

ВиК услугите за 2021 г. са, както следва: 

1. „Софийска вода“ АД: 

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

Доставяне вода на потребителите 1,535 

Отвеждане на отпадъчни води 0,539 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,369 

apis://Base=NARH&DocCode=83945&ToPar=Art4_Al2_Pt1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=83945&ToPar=Art4_Al2_Pt1&Type=201/
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Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,421 

степен на замърсяване 2 0,738 

степен на замърсяване 3 0,923 

ВС "Бели Искър" 0,112 

ВС "Божурище" 0,477 

ВС "Вода с непитейни качества" 0,781 

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 1,368 

Отвеждане на отпадъчни води 0,290 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,486 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,679 

степен на замърсяване 2 0,970 

степен на замърсяване 3 1,213 

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 1,843 

Отвеждане на отпадъчни води 0,400 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,462 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,661 

степен на замърсяване 2 0,787 

степен на замърсяване 3 0,948 

Доставяне вода на друг ВиК оператор 0,881 

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 1,246 

Отвеждане на отпадъчни води 0,126 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,489 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,578 

степен на замърсяване 2 0,842 

степен на замърсяване 3 1,107 

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. 
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5. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра: 

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

Доставяне вода на потребителите 2,211 

Отвеждане на отпадъчни води 0,178 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,499 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,548 

степен на замърсяване 2 0,803 

степен на замърсяване 3 1,002 

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 1,602 

Отвеждане на отпадъчни води 0,139 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,465 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,511 

степен на замърсяване 2 0,748 

степен на замърсяване 3 0,934 

Доставяне на вода с непитейни качества 0,699 

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 1,912 

Отвеждане на отпадъчни води 0,225 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,313 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,344 

степен на замърсяване 2 0,504 

степен на замърсяване 3 0,629 

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 0,116 

ВС Белово 0,077 

ВС Плевен 0,070 

ВС Йовковци 0,133 

ВС Долен Дунав 0,119 

ВС Източно Софийско поле 0,030 

ВС Ботевград 0,067 

ВС Шумен-Търговище 0,024 

ВС Добрич 0,259 

За цените на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор не се извършва 
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анализ на социална поносимост. 

9. „ВиК – Златни пясъци“ ООД: 

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

Доставяне вода на потребителите 1,266 

Отвеждане на отпадъчни води 1,504 

Доставяне на вода на друг ВиКО - "ВиК - Варна"ООД, гр. Варна 1,316 

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. 

10. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,420 

Отвеждане на отпадъчни води 0,206 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,396 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,445 

степен на замърсяване 2 0,786 

Доставяне на вода с непитейни качества 0,135 

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 1,790 

Отвеждане на отпадъчни води 0,264 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,540 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,766 

степен на замърсяване 2 0,938 

степен на замърсяване 3 1,084 

Доставяне на вода на друг ВиКО - ВС Враца 0,117 

Доставяне на вода на друг ВиКО - ВС Берковица 0,087 

Доставяне на вода на друг ВиКО - ВС Видин 0,272 

Доставяне на вода с непитейни качества 1,347 

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 2,132 

Отвеждане на отпадъчни води 0,144 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,577 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,647 

степен на замърсяване 2 0,923 

степен на замърсяване 3 1,431 
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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. 

13. „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,534 

Отвеждане на отпадъчни води 0,075 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,370 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,440 

степен на замърсяване 2 0,603 

степен на замърсяване 3 0,880 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,590 

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 1,246 

Отвеждане на отпадъчни води 0,467 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,585 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,760 

степен на замърсяване 2 0,936 

степен на замърсяване 3 1,170 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,031 

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 1,558 

Отвеждане на отпадъчни води 0,302 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,351 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,386 

степен на замърсяване 2 0,565 

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 1,904 

Отвеждане на отпадъчни води 0,342 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,466 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,643 

степен на замърсяване 2 0,797 
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степен на замърсяване 3 0,961 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,123 

Доставяне на вода с непитейни качества 1,747 

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 1,922 

Отвеждане на отпадъчни води 0,239 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,344 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,384 

степен на замърсяване 2 0,623 

степен на замърсяване 3 0,762 

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: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 0,945 

Отвеждане на отпадъчни води 0,099 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,328 

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 0,411 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,453 

степен на замърсяване 2 0,663 

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 1,584 

Отвеждане на отпадъчни води 0,944 

Доставяне на вода с непитейни качества 1,268 

Дружеството 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 1,556 

Отвеждане на отпадъчни води 0,282 



 97 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,441 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,485 

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 1,385 

Отвеждане на отпадъчни води 0,182 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,420 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,610 

степен на замърсяване 2 0,686 

степен на замърсяване 3 0,887 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,169 

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: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,128 

Доставяне на вода с непитейни качества 0,129 

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 1,610 

Отвеждане на отпадъчни води 0,158 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,412 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,523 

степен на замърсяване 2 0,684 

степен на замърсяване 3 0,928 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,335 

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 1,807 

Отвеждане на отпадъчни води 0,225 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,422 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,603 

степен на замърсяване 2 0,680 
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степен на замърсяване 3 0,915 

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. „В и К-Кресна“ ООД, гр. Кресна: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 0,471 

Отвеждане на отпадъчни води 0,137 

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 1,268 

Отвеждане на отпадъчни води 0,231 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,393 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,506 

степен на замърсяване 2 0,648 

степен на замърсяване 3 0,884 

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. 

28. „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня: 

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

Доставяне вода на потребителите 0,807 

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. 

29. „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД: 

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

Доставяне вода на потребителите 0,894 

Отвеждане на отпадъчни води 0,170 

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. 

30. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 2,007 

Отвеждане на отпадъчни води 0,125 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,373 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,417 

степен на замърсяване 2 0,596 

степен на замърсяване 3 0,921 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,572 

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. 

31. „В и К” АД, гр. Ловеч: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,741 

Отвеждане на отпадъчни води 0,184 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,699 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,774 

степен на замърсяване 2 1,376 

степен на замърсяване 3 1,418 

Доставяне на вода на друг ВиКО - „Водоснабдяване и канализация 
ЕООД, гр. Плевен 

0,119 

Доставяне на вода на друг ВиКО - „В и К- Стенето“ ЕООД, гр. Троян 0,120 

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. 

32. „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград: 

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

Доставяне вода на потребителите 2,575 

Отвеждане на отпадъчни води 0,129 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,319 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,460 

степен на замърсяване 2 0,545 

степен на замърсяване 3 0,644 

Доставяне на вода на друг ВиКО „Водоснабдяване и канализация“ 

ООД, гр. Исперих 
0,863 

Доставяне на вода на друг ВиКО „Водоснабдяване и канализация“ 
ООД, гр. Търговище 

0,684 

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. 

33. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София: 

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

Доставяне вода на потребителите 1,270 

Отвеждане на отпадъчни води 0,203 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,663 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,800 

степен на замърсяване 2 1,104 

степен на замърсяване 3 1,533 

Доставяне на вода с непитейни качества 1,237 

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. 

34. „АЦК“ ООД: 

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

Доставяне вода на потребителите 1,966 

Отвеждане на отпадъчни води 0,284 

Пречистване на отпадъчни води   
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Битови и приравнените към тях потребители 0,898 

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. 

35. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 2,126 

Отвеждане на отпадъчни води 0,204 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,299 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,465 

степен на замърсяване 2 0,549 

степен на замърсяване 3 0,681 

Доставянена вода на друг ВиК оператор – „ВиК – Сливен“ ООД 0,528 

Доставянена вода с непитейни качества 1,268 

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. 

36. „Водоснабдяване и канализация - Стенето” ЕООД, гр. Троян 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,296 

Отвеждане на отпадъчни води 0,124 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,371 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,508 

степен на замърсяване 2 0,609 

степен на замърсяване 3 0,808 

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. 

37. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 2,398 

Отвеждане на отпадъчни води 0,114 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,422 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,489 

степен на замърсяване 2 0,679 

степен на замърсяване 3 1,024 

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. 

38. „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар 

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

Доставяне на вода за технологични нужди на „Ново стъкло“ ЕАД    0,697 

Дружеството не предоставя услугата доставяне на вода на битови потребители, 

поради което не се извършва анализ на социална поносимост. 
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Изказвания по т.1.:  

Докладва И. Касчиев. 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. Измененията се извършват ежегодно с 

решение на Комисията, което се взема преди началото на ценовия период, за който се 

отнасят, и се извършва анализ на социалната поносимост. Във връзка с изискванията на 

чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ се прилага инфлация за периода от влизане в сила на утвърдената 

цена за първия ценови период (последната информация, която е налична в Комисията). 

Данните за инфлацията се публикуват на интернет страницата на НСИ и последните 

налични данни са за м. октомври 2020 г. 

Ежегодно са извършвани проверки на изпълнението на одобрените бизнес планове 

на ВиК операторите. Такива проверки са извършени за отчетените резултати за 2017 г. и 

за 2018 г., като в рамките на тези проверки са изяснявани и изпълнените от дружествата 

инвестиции. През настоящата година са извършени проверки на изпълнение на 

одобрените бизнес планове на всички 34 оператора, които са имали одобрен бизнес план 

до края на 2019 г., за което са били изготвени доклади от 20.10.2020 г., които са 

разгледани и приети на закрито заседание на Комисията на 25.11.2020 г. Същите са 

публикувани на интернет страницата на Комисията и протоколите от тези заседания ще 

бъдат отразени в този доклад, преди да бъде публикуван за открито заседание и 

обществено обсъждане. 

По отношение на коефициентите, които влизат в коефициент Х, с който се 

намалява натрупаната инфлация от влизане в сила на одобрените бизнес планове до 

наличната в момента последна. Коефициент E е определен във всяко едно решение за 

одобряване на съответния бизнес план. Коефициент Qр се изчислява като разлика между 

прогнозни и действителни допълнителни разходи, които дружествата са предвидили за 

експлоатация на нови активи или изпълнение на нови дейности. В рамките на проверките, 

които са направени, са изяснени конкретните разходи, които следва да бъдат използвани 

(които са отчетени от дружеството), и са изчислени коефициентите Qр за всички 

дружества, които са предвидили такива разходи в техните бизнес планове. През тази 

година за първи път се прилагат и нови коефициенти Qи и Y. Те се прилагат за изминалия 

тригодишен период и ефектът от тях ще бъде отразен в цените за петия ценови период, 

т.е. за 2021 г., които подлежат сега на изменение от Комисията. Коефициентът Qи 

отразява разликата между прогнозните и действителните инвестиции, извършени за 

постигане на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество. 

Изчислява се сумарно за всеки ВиК оператор през четвъртата година, като се отчитат 

инвестициите, извършени до края на третата година от регулаторния период. Доколкото в 

своите бизнес планове операторите предвиждат инвестиции в собствени активи, които се 

финансират от разходи за амортизации на собствени дълготрайни активи, тези разходи се 

включват 100% в цените. Отделно ВиК операторите предвиждат и финансиране на 

инвестиции в публични активи. За тези цели Комисията разрешава за целите на ценовото 

регулиране поетапно да се включват разходи за амортизации на публичните активи, които 

са предадени на дружествата за управление с договори, и които са заведени от 

дружествата задбалансово, т.е. те не са тяхна собственост. За тези активи не се начисляват 

разходи за амортизация, но съгласно НРЦВКУ е прието за целите на ценовото регулиране 

такива разходи да се включват в цените с оглед финансиране на инвестициите. Тези 

разходи не могат да се използват за други цели, освен да финансират инвестиции в 

публични активи и обслужване на главници на инвестиционни заеми. В тази връзка е 

възприет следният подход: Въз основа на отчетените от дружеството инвестиции, които 

са проверявани през предходните години, сега са проверени инвестициите за 2019 г., а за 

дружествата, които не са проверявани през предишните години, е извършен преглед и на 

общия обем на инвестиции за тригодишния период. Те са съпоставени спрямо 

планираните инвестиции по бизнес план, като е отчетено дали има неизпълнение или 
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преизпълнение за всяка една услуга, в която са включени инвестиции, съответно в 

собствени и публични активи. С оглед факта, че за повечето дружества бизнес плановете 

са одобрени по-късно от 01.01.2017 г., взето е предвид, че не всички бизнес планове са 

прилагани през този тригодишен период и инвестициите (както разчетените, така и 

отчетените) са преизчислени пропорционално на периода, за който се е прилагал 

одобреният бизнес план, т.е. годината, в която е одобрен бизнес планът, са изчислени 

пропорционално на броя месеци, за които е прилаган. Ако бизнес планът е одобрен по-

късно, например през 2018 г., 2017 г. не е взета предвид. Съответно така изчисленото 

преизпълнение или неизпълнение на инвестициите в собствени и публични активи се 

отнася към прогнозните необходими годишни приходи за 2021 г., за да бъде изчислен 

коефициентът Qи. В случай, че операторът е инвестирал в повече от една услуга, т.е. има 

преизпълнение, това нещо е взето предвид, като се компенсира неизпълнение на 

инвестиции в собствени и публични активи в другите услуги. Съгласно нормативната 

уредба коефициентът Qи отразява само неизпълнение на инвестициите. Той не дава бонус 

на дружествата, ако те са преизпълнили инвестициите. Тогава е нула. 

Следващият коефициент, който влиза за първи път, е коефициентът Y, който 

отразява изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели 

за ефективност, определени по реда на чл. 2, ал. 2, т. 1 от НРЦВКУ, който се прилага по 

реда на чл. 4, ал. 4. С решение на Комисията в Указанията за прилагане на НРКВКУ в т. 

49.1 са посочени пет показателя за качество на ВиК услугите, които следва да изпълняват 

ролята на единни показатели за ефективност. Това са ПК2а (качество на питейната вода в 

големи зони на водоснабдяване); ПК6 (налягане във водоснабдителната система); ПК11г 

(рехабилитация на водопроводната мрежа); ПК12г (събираемост); ПК12е (ефективност на 

изграждане на водомерното стопанство). В указанията е посочен процентът на 

увеличението/намалението в резултат на корекциите за всеки един показател, като е 

определен в размер на 0,3% в т. 50 от Указания НРКВКУ. При добро изпълнение на 

показателите се прилага увеличение, равно на процента 0,3%, при средно изпълнение на 

показателите за ефективност не се предвиждат финансови корекции, при лошо 

изпълнение се прилага намаление, равно на процента 0,3%, а при пълно неизпълнение на 

съответния показател за ефективност процентът намаление е равен на два пъти процента, 

определен за съответния показател (0,6%). 

Коефициентът „Y“ се изчислява сумарно за всеки ВиК оператор през четвъртата 

година от регулаторния период, като отчита постигането на индивидуалните годишни 

целеви нива на показателите за качество към края на третата година от регулаторния 

период, съответно корекцията се прилага за петия ценови период.  

Съгласно чл. 37, ал. 1 от НРКВКУ, за всеки показател за качество на В и К 

услугите се използва система за оценка на изпълнението с 4 нива (добро, средно, лошо и 

пълно неизпълнение). Съгласно ал. 2 от същата разпоредба, ако качеството на 

информацията (необходима за изчисление изпълнението на определен показател), 

предоставена от В и К оператора по реда на тази наредба, е оценена от Комисията с най-

ниското ниво по чл. 34, се смята, че по отношение на този показател е налице пълно 

неизпълнение. За всеки един показател, за който е оценено най-ниско ниво на качество на 

информация, именно т.4 – липса на информация, независимо от отчетения резултат от 

оператора, за този показател се слага оценка пълно неизпълнение. Индивидуалната оценка 

на изпълнението на всеки показател е направена в докладите от извършените проверки, 

които са били разгледани и приети на 25 ноември. В тях подробно е описан подходът, 

който е приложен за оценяване на степента на внедряване на всички изискуеми регистри 

и бази данни, дали са налице съответните процедури и правила за работа с тези регистри, 

дали са въведени всички общи и специфични характеристики. В рамките на проверките е 

проверено и са изисквани екранни снимки от дружествата, да се докаже дали тези общи 

специфични характеристики наистина ги има в системите. Изискано е да се доказват 

отчетни стойности, т.е. отчетените от дружествата данни на годишна база за показатели за 

качество, дали наистина са отчетени от тези регистри и бази данни, а не от други системи. 
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В обхвата на извършването на оценката на качеството на информация е извършен анализ 

и съпоставяне на отчетените стойности на променливите, като са сравнявани данни от 

различни справки, които касаят един и същи параметър. Важно е да се отбележи, че при 

прилагане на оценката за изпълнение на показателите за качество, включително и на 

единните показатели за ефективност, в случаите, в които ВиК операторите са планирали 

влошаване на нивото по даден показател, тъй като за някои показатели нивото трябва да 

нараства, за други трябва да намалява, ако са предвидени в годините на бизнес плана 

влошаване на нивото, то формулата, която е заложена в т.47 от указанията за НРКВКУ, не 

може да бъде приложена, тъй като не може да бъде съпоставена, одобрена спрямо реална 

стъпка. В този случай с оглед даване на оценка на изпълнението се вземат предвид и 

разчета за последната 2021 г. Ако разчетът за 2019 г. е по-лош от отчета за 2015 г. (има 

влошаване), но отчетът за 2019 г. е по-висок от това, което дружеството е планирало в 

края на регулаторния период за 2021 г., се дава оценка добро изпълнение. Ако разчетът за 

2019 г. е по-лош от отчета за 2015 г. (има влошаване на прогнозата), а отчетът за 2019 г. е 

по-лош от разчета за 2021 г., но е по-добър от началното ниво 2015 г., се дава оценка 

средно изпълнение. Ако разчетът за 2019 г. е по-лош от отчета за 2015 г. (началното 

ниво), а отчетът за 2019 г. е по-лош и от разчета за 2021 г., и от отчета за 2015 г., се дава 

оценка пълно неизпълнение. 

По отношение на информацията за разполагаем средномесечен паричен доход на 

лице от домакинството по области за 2019 г., от НСИ е предоставена информация с писмо 

от 26.10.2020 г. НСИ предоставя данни за доходи от изследване „Наблюдение на 

домакинските бюджети“. Посочва, че данните от всяко извадково статистическо 

изследване на ниски териториални нива са обременени с висока максимална грешка, 

което ги прави ненадеждни. Представените данни са разпределени по области според 

грешката както следва: за 12 области грешката е над 15%, т.е. данните са с висока степен 

на грешка и не трябва да се публикуват; за 13 области грешката е между 10 и 15%, или 

данните са ненадеждни; само за 3 области грешката е под 10%. В същото писмо НСИ 

посочва, че предоставянето на данни от изследването „Статистика на доходите и 

условията на живот EU-SILC“ е в разрез с политиката на НСИ за предоставяне на 

информация от изследвания с обхват и актуалност съгласно Списък на стандартните 

статистически показатели, съгласно който от посоченото изследване се публикуват само 

индикатори за бедност, а не доходи на домакинствата. 

Във връзка с посоченото в доклад по дружества е представена индивидуална 

информация за периода на прилагане на бизнес плана, съответно периода, за който се 

прилага инфлация, от влизането в сила на първата цена до м. октомври 2020 г. Посочена е 

информация за разчет и отчет на разходи, които влизат в коефициента Qр, изчислен е Qр. 

Представена е информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2017 - 2019 г., които 

са преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план. 

Съответно е изчислен коефициент Qи в зависимост от изпълнението на инвестициите в 

собствени и публични активи. Посочена е информация за оценката на изпълнение на 

петте единни показатели за ефективност, в която е взета предвид и направената вече 

оценка на качество на информация. Представена е обща таблица за всяко едно дружество, 

в която са посочени одобрените цени за 2021 г., натрупаната инфлация, всички 

коефициенти и изменените цени. Извършен е анализ на социалната поносимост съобразно 

данните от НСИ за средномесечен разполагаем доход на лице от домакинство за 

съответната област. 

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 и обществено обсъждане, в които са изяснявани стойността на 

коефициента Е, разходите, за които ще се прилага коефициентът Qр. Посочени са 

отчетените нива на показатели за качество за 2015 г., направените от дружествата и 

приети от Комисията прогнози за нивата, които трябва да се постигнат по години до 2021 

г. Посочени са инвестициите, които са включени в одобрения бизнес план, за които има 
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одобрено финансиране. 

Решенията за утвърждаване на цени на ВиК услугите за съответния ценови период 

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. Задължително се провежда открито заседание. 

За общественото обсъждане се извършва преценка относно тяхната обществена 

значимост. Доколкото в това решение предстои да бъдат включени изцяло нови 

коефициенти (отразяващи изпълнението на инвестициите и нивата на показателите за 

ефективност), които ще се включат за първи път в този регулаторен период, работната 

група счита, че има налице обществена значимост и КЕВР следва да проведе обществено 

обсъждане. 

В доклада са предложени цените, които следва да бъдат въведени в действие от 

01.01.2021 г. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността 

на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, както и 

конкретните разпоредби от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и 

канализационни услуги и Указания по нейното прилагане, работната група предлага КЕВР 

да обсъди и приеме следните решения: 

1. Да разгледа и приеме настоящия доклад; 

2. Да определи дата, час и място на провеждане на открито заседание за 

разглеждане на доклада и проекта на решение, които да бъдат публикувани на интернет 

страницата на Комисията. Откритото заседание да бъде проведено по реда на Решение по 

Протокол  № 175 от 05.08.2020 г., т. 8 на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи 

горепосочените ВиК оператори или други упълномощени от тях представители на 

дружествата. 

4. Да определи дата, час и място на провеждане на обществено обсъждане на 

проекта на решение, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията; 

Общественото обсъждане да бъде проведено по реда на Решение по Протокол № 175 от 

05.08.2020 г., т. 8 на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

5. Да покани чрез съобщение на интернет страницата на Комисията за участие в 

общественото обсъждане на доклада заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от 

Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, асоциации по ВиК, 

общини, ВиК оператори, клиенти и организации на потребители; 

6. Да определи 14-дневен срок за представяне на становища по проекта на решение. 

Д. Кочков предложи на стр. 9 да отпадне девети абзац, който започва: При 

одобряването на бизнес плановете на ВиК дружествата за регулаторен период 2017-

2021 г. ... до ОП „Околна среда 2014-2020“. Съображенията на Д. Кочков са, че може 

някои активно четящи граждани с липса на компетенция да бъдат грешно насочени в 

неподходящи разсъждения. 

И. Н. Иванов каза, че Комисията не може да променя текстове в доклада, освен ако 

не бъде върнат за преработване. В рамките на заседанията могат да се променят текстове 

от проекта на решение. Ако състав ВиК приеме да приложи предложението на Д. Кочков, 

председателят няма да възрази, но принципът е този, че докладът е представен от 

работната група и или се приема, или се връща за доработване. И. Н. Иванов не счита, че 

докладът трябва да се върне за преработване и предложи, ако колегите не възразяват, 

преди публикуване на доклада този абзац да отпадне. 

Предложението на председателя беше прието. 

И. Касчиев каза, че докладът преди публикуването трябва да се допълни с ценовите 

решения, които са приети на 26 ноември, и да се допълнят номерата на протоколите от 

приемане на докладите за проверки от 25 ноември. 

И. Н. Иванов предложи към тези допълнения да се включи и тази корекция. 

Председателят е на мнение, че казаното от Д. Кочков е напълно резонно. 
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И. Н. Иванов цитира текст на стр. 8 - Съгласно чл. 37, ал. 1 от НРКВКУ, ..... 

Съгласно ал. 2 от същата разпоредба, ако качеството на информацията (необходима за 

изчисление изпълнението на определен показател за качество на В и К услугите), 

предоставена от В и К оператора по реда на тази наредба, е оценена от Комисията с 

най-ниското ниво... Председателят попита какъв е критерият за оценка на качеството на 

информация. Достатъчно обективен ли е той? 

И. Касчиев отговори, че е описан подробно в докладите от проверките, които вече 

са разгледани. За всички оператори качеството на информация е оценен на база на 

изискванията, които комисията е дала още през 2017 г. за внедряване на регистри бази 

данни и за общите и специфичните параметри, които всеки един от тези регистри трябва 

да има. Още през 2017 г. всички големи и средни оператори са били проверени на място и 

са им били подадени тези изисквания, било е оценено какво е състоянието на регистрите и 

базите данни към онзи момент. След това ежегодно е оценяван прогресът и напредъкът на 

операторите, които имат одобрени бизнес планове, по отношение на това дали тези 

регистри и бази данни се внедряват, каква част от общите и специфичните характеристики 

са внедрени. Те са различни за всеки един регистър. През тази година е бил изработен 

електронен модел на дирекция ВиК, по който по единния стандарт е била изискана 

информация от всички дружества. В хода на проверката е дадена възможност на 

дружествата да дават допълнителни данни и информация, които са взети предвид от 

страна на работната група. Във връчените констативни протоколи подробно е описано 

полученото като информация за всеки един от изискуемите регистри и база данни, дадена 

е възможност на дружествата в срока след връчване на констативния протокол да 

представят становище. Някои дружества са се възползвали от това, дали са допълнителна 

информация, която по някаква причина не е бил дадена преди това, и тя също е взета 

предвид. Отделно от това, за оценката на качество на информация, е извършваният анализ 

на надеждността на отчетените данни по различни променливи, които участват в 

показателите за качество. Съпоставени са съответните справки от отчетните доклади за 

изпълнение на бизнес плана и отчетните доклади по ЕСРО. В констативните протоколи 

също е посочвано, че има неточности или несъответствия, т.е. данните за променливи от 

Справка 2 към годишния отчетен доклад не съответстват на други данни от други справки 

и е изисквано от операторите да върнат обосновки или да направят корекция. Дружествата 

са предоставяли такава информация и в двата доклада от проверките подробно за всяко 

дружество е описано какви препоръки са им дадени, какво и поискано от тях, какво те са 

връщали, какви становища са давали дружествата. Съответно е описано становището на 

работната група по всеки един въпрос. В тези доклади е извършена оценка на качеството 

на информация за всеки един показател за качество въз основа на този анализ, който е 

направен. Докладите са публикувани на интернет страницата на комисията. Ще бъде 

изпратено и писмо до дружествата. Тоест по реда на Наредбата те са информирани за 

оценката, която Комисията е направила. 

И. Н. Иванов каза, че за него същественото е, че качеството на информацията по 

определен строг алгоритъм е определено и това е в посочените доклади. 

И. Н. Иванов каза, че коефициентът Y залага сравнени в рамките на тези три 

години как се изменя нивото на качество по пет показателя. В същото време, когато се 

казва, че заложената в т. 47 от Указания НРКВКУ оценка на постигнатото изпълнение не 

може да бъде приложена, поради невъзможност за съпоставяне на одобрена спрямо реална 

стъпка, базовата година е 2015 г. Това още по дефиниция за коефициента Y ли е, защото 

се разглежда петгодишен период, който започва от 2017 г.? 

И. Касчиев обясни, че тъй като за коефициента Y се изчислява напредък за 

тригодишен период. За 2017 г. е правен разчет спрямо базовото ниво от 2015 г. 2018 г. се 

прави разчет спрямо разчета за 2016 г. и т.н. 

И. Н. Иванов уточни, че това е първата година от петгодишния период. 

И. Касчиев допълни, че затова се сравнява постигнатият отчет през 2019 г. спрямо 

базовия отчет за бизнес плана, 2015 г. Взема се предвид и разчетът за 2021 г. за случаите, 
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които са планирали. 

И. Н. Иванов каза, че много приятно впечатление му е направила структурата на 

представяне на доклада, с подробно описание на всички коефициенти и историята на 

тяхното въвеждане, отразяване и начина, по който те са изчислени за всеки конкретен 

случай. Това позволява след стр. 10, когато се говори за изменение на одобрените цени на 

ВиК, във всеки един момент, ако има нещо неясно по някоя от таблиците, свързано с 

определени коефициенти, човек да се върне и да прочете пълното описание в първата 

част. Председателят приема доклада и заключи, че представянето му показва, че много 

отговорно е подходено при изготвянето на предложенията за одобряване на цени за ВиК 

услугите за 2021 г. Предстои провеждане на открито заседание и на обществено 

обсъждане, преди вземане на окончателното решение. 

И. Н. Иванов насрочи провеждане на открито заседание за разглеждане на доклада 

и проекта на решение на 03.12.2020 г. от 10:00 ч. Общественото обсъждане на проекта на 

решение да се проведе на 03.12.2020 г. от 10:30 ч. И двете публични заседания ще се 

проведат в зала ІV на КЕВР по реда на Решение по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, 

от заседание на КЕВР. 

И. Касчиев направи допълнение по т.1 от проекта на решение: Да се приеме 

настоящия доклад и проект на решение. По т.5: Да покани чрез съобщение на интернет 

страницата на Комисията за участие в общественото обсъждане на проекта на решение 

(не на доклада) заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката 

- държавни органи, браншови организации, асоциации по ВиК, общини, ВиК оператори, 

клиенти и организации на потребители; т.6: 9. Да определи 14-дневен срок за представяне 

на становища по проекта на решение. 

И. Н. Иванов каза, че е хубаво, че г-жа Тоткова е забелязала допуснатата грешка, 

тъй като предмет на общественото обсъждане е именно проектът на решение. 

Председателят подложи на гласуване проекта на решение с направените 

допълнения. 

 

 

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, 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, КЕВР  

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад относно изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2021 г. 

по реда на чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните 

и канализационните услуги; 

2. Приема проект на решение относно изменение на одобрените цени на ВиК 

услуги за 2021 г. по реда на чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на 

водоснабдителните и канализационните услуги; 

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 и проекта на 

решение на 03.12.2020 г. от 10:00 ч., което да се проведе по реда на решение по Протокол 

№ 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

4. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи 

горепосочените ВиК оператори или други, упълномощени от тях представители на 

дружествата. 

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 
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03.12.2020 г. от 10:30 ч., което да се проведе по реда на решение по Протокол № 175 от 

05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

6. За участие в общественото обсъждане на проекта на решение чрез 

съобщение на интернет страницата на Комисията да бъдат поканени за дистанционно 

участие заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - 

държавни органи, браншови организации, асоциации по ВиК, общини, ВиК оператори, 

клиенти и организации на потребители; 

7. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане 

да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР; 

8. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата 

на КЕВР; 

9. Определя 14-дневен срок за представяне на становища по проекта на решение. 

 

 

В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Георги Добрев, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с четири гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев – за, 

Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова - за), от които два гласа (Димитър Кочков и 

Пенка Трендафилова) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.  
 

 

 

Приложение: 

1. Доклад В-Дк-339/24.11.2020 г. относно изменение на одобрените цени на ВиК 

услуги за 2021 г. по реда на чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на 

водоснабдителните и канализационните услуги. 
 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                  ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 (Г. Добрев) 

 

................................................. 

 (Д. Кочков)                                                   ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

.................................................                                                               Р. ТОТКОВА 

 (П. Трендафилова) 

 

      

           

 

 

Протоколирал: 

 

 (А. Фикова - главен експерт) 

 

 


