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П Р О Т О К О Л 
 

№ 226 

 
София, 29.10.2020 година 

 

Днес, 29.10.2020 г. от 10:50 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 присъства И. Касчиев – главен директор на главна дирекция 

„Водоснабдителни и канализационни услуги“ и С. Маринова - началник на отдел "Цени и 

бизнес планове - водоснабдителни и канализационни услуги". 

 

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-273/26.10.2020 г. и проект на решение относно заявление с вх. № В-

17-21-8 от 31.08.2020г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Видин за 

преразглеждане на одобрена цена на услугата пречистване на отпадъчни води за 2021 г., 

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

Работна група по Заповед №З-В-19/03.09.2020 г.:  

Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Силвия Маринова,  

Василена Иванова, Лолита Косева, Ани Вучкова-Гюрова,  

Росица Желязкова, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков 

 

 

2. Доклад В-Дк-274/26.10.2020 г. и проект на решение относно заявление с вх. № В-

17-28-13 от 21.08.2020г. на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана за 

преразглеждане на одобрена цена на водоснабдителна услуга за „доставяне на вода на 

друг ВиК оператор – ВС Враца“ 

Работна група по Заповед З-В-18 от 17.08.2020 г.:  

Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Силвия Маринова,  

Василена Иванова, Лолита Косева, Ани Вучкова-Гюрова, 

 Росица Желязкова, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков 
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По т.1. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № В-17-21-8 от 

31.08.2020 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Видин за преразглеждане 

на одобрена цена на услугата пречистване на отпадъчни води за 2021 г., допълнено и 

коригирано с вх. № В-17-21-8 от 21.09.2020 г. 

 

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

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

водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ), „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД, гр. Видин е внесло в Комисията за енергийно и водно регулиране 

(КЕВР, Комисията) заявление с вх. № В-17-21-8 от 31.08.2020 г. за преразглеждане на 

одобрената за 2021 г. цена на услугата „пречистване на отпадъчни води“, допълнено и 

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

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

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

регулаторен период 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2018 г. и е одобрила 

цени на ВиК услуги за 2019-2021 г., включително за услугата „пречистване на отпадъчни 

води“: 

Параметри 
Пречистване на отпадъчни води 

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

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

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

Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга 

(хил.лв.) 
0 0 386 394 406 

Пречистени количества вода 0 0 1 360 1 331 1 316 

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

Количества за промишлени и други стопански потребители според 
степента на замърсяване 

0 0 35 33 31 

степен на замърсеност 1 0 0 35 33 31 

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

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

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

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

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

 

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

прогнозни, изготвени въз основа на одобрените проекти за изграждане на ПСОВ-Видин. 

 

С Решение № Ц-20 от 28.12.2018 г. на КЕВР са изменени одобрените цени за ВиК 

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

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

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

потребители, със степен на замърсеност 1. 

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

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

01.01.2020 г., в размер на 0,308 лв./куб.м без ДДС за битови и приравнени на тях 

потребители и 0,340 лв./куб.м без ДДС за промишлени и други стопански потребители, 

със степен на замърсеност 1. 

 

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

канализация” ЕООД, гр. Видин е предложило да бъде преразгледана и изменена 

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

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

Цена лв./м3 без ДДС за промишлени и други стопански потребители, със степен на 
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замърсеност 1 – 0,585 лв./куб.м. 

 

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

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

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

операторът е приложил копие на обява във вестник „24 часа“ от 31.08.2020 г. От 

извършена служебна справка е установено, че „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. 

Видин е оповестило заявлението си за преразглеждане на одобрената цена на интернет 

страницата си, чрез линк https://vik-vidin.com/?p=11717. 

 

Предложени от ВиК оператора разходи и ценообразуващи елементи във 

внесеното заявление за цени на ВиК услуги. 

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

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

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

на дружеството от Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

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

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

По отношение на цената за услугата „пречистване на отпадъчни води“, заложена в 

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

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

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

бизнес плана на дружеството, данните са били прогнозни и в съответствие с 

първоначалния проект за ПСОВ от 2014 г. След приемане за експлоатация на ПСОВ-

Видин на база на предоставените от Община Видин документи за разходи за 

експлоатация, както и от установените от дружеството разходи за изминалите месеци, са 

констатирани съществени разлики в количествата и цените на основни ценообразуващи 

компоненти. 

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

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

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

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

разходи. 

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

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

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

Представени са следните конкретни обосновки: 

- Разходите за ел.енергия за периода 01.01.2020 – 31.06.2020 г. са в размер на 

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

- Разходите за реагенти (коагуланти и флокуланти) за периода са 36 хил.лв., 

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

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

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

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

предлага разход от 256 хил.лв./год. 

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

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

ПСОВ-Видин. 

 

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

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

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



 4 

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

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

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

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

искания за вложени материали за пречистване (реагенти) за периода от пускането на 

ПСОВ-Видин в експлоатация от м. ноември 2019 г. до момента; обосновка за 

предложеното увеличение на брой персонал за услугата „пречистване на отпадъчните 

води“ спрямо броя в одобрения бизнес план, както и обосновка за предложеното 

нарастване на средния размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ 

(хил.лв./ЕПЗ). 

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

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

 

Извършеният от работната група преглед и анализ на представената 

информация показва, че ВиК операторът обосновава измененията в признатите 

годишни разходи по икономически елементи, както следва: 

- Дружеството е коригирало първоначално предложените със заявление с  

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

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

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

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

експлоатация до момента. 

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

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

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

заложено годишно потребление в одобрения бизнес план в размер на 482 500 кВтч за 2020 

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

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

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

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

доставка на електроенергия. 

- Дружеството обосновава предложеното увеличение на разходите за персонал на 

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

работния проект – 21 бр. Представена е организационна структура със съответните 

бройки. Към настоящия момент са назначени 12 бр. служители (поради липса на кадри), 

при предвидени в бизнес плана 19 бр. за 2019 г., като се посочва, че до края на тази година 

и следващата година ВиК операторът ще успее да попълни необходимия брой персонал на 

ПСОВ. Дружеството посочва, че средната заплата на служителите в ПСОВ към момента е 

819 лв. Изчисленията за 2021 г. са на база средна заплата 899 лв., като предвиденото 

увеличение отчита ръста на минималната работна заплата в страната.    

 

Съпоставка между одобрените и предложени изменени ценообразуващи елементи за 

2021 г.: 

Параметри 

(хил.лв.) 

Пречистване на отпадъчни води 

Одобрен БП 2021 

г.    

Заявление за 

преразглеждане 
вх. №  

В-17-21-8/ 

31.08.2020 г.   

Корекция 

заявление с 
писмо вх. № В-

17-21-8/ 

21.09.2020.г.   

Изменение 
между  

одобрен БП за 2021 г. 

(1) и писмо вх. № В-
17-21-8/  

21.09.2020 г.(3)  

1 2 3 хил.лв. % 

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

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

399 690 683 284 71,1% 



 5 

Необходими годишни приходи за съответната В и К 

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

Пречистени количества вода 1 316 1 316 1 316 - - 

Количества за битови и приравнени на тях 

потребители 
1 285 1 285 1 285 - - 

Количества за промишлени и други стопански 
потребители според степента на замърсяване 

31 31 31 - - 

степен на замърсеност 1 31 31 31 - - 

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

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

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

Цена лв./м3 без ДДС за промишлени и други 

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

 

В следващата таблица са посочени конкретните икономически категории в 

признатите годишни разходи, съгласно одобрения бизнес план и предложените изменения 

за 2021 г. 

Разходи по икономически елементи (хил.лв.) 

Одобрен БП 

2021 
  

Заявление за 
преразглеждане, 

вх. № В-17-21-

8/31.08.2020 г.   

Корекция 
заявление с писмо 

вх. № В-17-21-

8/21.09.2020 г.   

Изменение между 

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

21.09.2020.г. (3) 

  
1 2 3 

Разходи за материали 144 321 314 170 

В т.ч. за обеззаразяване 0 0 3 3 

В т.ч. за коагуланти 8 33 28 20 

В т.ч. за флокуланти 0 21 16 16 

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

Разходи за външни услуги 79 79 79 0 

Разходи за амортизации 1 1 1 0 

Разходи за възнаграждения 118 205 205 87 

Разходи за осигуровки 35 62 62 27 

Данъци и такси 17 17 17 0 

Други разходи 6 6 6 0 

Общо разходи 399 690 683 284 

 

Увеличението в признатите годишни разходи довежда до изменение в оборотния 

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

възвръщаемостта на услугата „пречистване на отпадъчни води“, както следва: 

Оборотен капитал: Параметър (хил.лв.) 

Одобрен БП 

2021 

  

Заявление за 
преразглеждане,  

вх. № В-17-21-

8/31.08.2020 г. 
  

Корекция 
заявление с 

писмо  

вх. № В-17-21-
8/21.09.2020 г.  

Изменение 

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

В-17-21-8/ 21.09.2020.г. 

(3) 
  1 2 3 

Нетен цикъл на оборотния капитал 70 70 70 - 

Брой нетни цикли на оборотния капитал в 

годината 
5 5 5 - 

Годишни парични разходи за дейността 

"Пречистване на отпадъчни води" 
399 690 683 284 

Оборотен капитал за дейността 

"Пречистване на отпадъчни води" 
76 132 131 55 

 

Регулаторна база на активите: Параметър 

(хил.лв.) 

Одобрен БП 

2021   

Заявление за 
преразглеждане,  

вх. № В-17-21-

8/31.08.2020 г.   

Корекция 
заявление с 

писмо  

вх. № В-17-21-

Изменение 
между одобрен БП за 

2021 г. (1) и писмо вх. № 

В-17-21-8/ 21.09.2020.г. 
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8/21.09.2020 г.   (3) 

  

1 2 3 

Призната стойност на ДА 5 5 5 - 

Амортизации за периода на използване на ДА 1 1 1 - 

Дългосрочни задължения по лихвени заеми и 

кредити за изграждане на извадени от баланса 
публични ДА  0 

0 0 - 

Инвестиции 3 3 3  

Оборотен капитал  76 132 131 55 

Регулаторна база на активите 84 140 138 54 

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

Възвръщаемост за пречистване 7 11 11 4 

 

Въз основа на така предоставената информация и документи от заявителя и 

направеното проучване са установени следните факти и са направени следните 

изводи: 

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

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

или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което съществено променя 

приходите и икономически обоснованите разходи на ВиК операторите. Легалната 

дефиниция за „Непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер“ е 

посочена в § 1, ал. 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗРВКУ, както следва: събитие, 

възникнало след утвърждаването на бизнес плана, което ВиК операторът, въпреки 

проявената грижа според особеностите на случая, не е могъл да избегне и чиито 

последици не е могъл да предотврати. 

 Процедурата за преразглеждане на цените на ВиК услугите е регламентирана в 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2; при необходимост Комисията може да поиска допълнителни доказателства. 

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

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

изменението на приходите или икономически обоснованите разходи на В и К оператора 

по реда на този раздел не се отчита повторно при извършване на годишните изменения на 

цените по реда на чл. 29. 

 

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

двете предпоставки – настъпилото непредвидено или непредотвратимо събитие или 

събития от извънреден характер и предизвиканата от него съществена промяна в 

приходите или икономически обоснованите разходи на В и К оператора.  

В конкретния случай от представените от заявителя документи и допълнително 

извършените от КЕВР проверки се установява, че след въвеждане в експлоатация през 
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2019 г. на ПСОВ – Видин, нейните реални технически и експлоатационни параметри се 

различават значително спрямо прогнозните такива в първоначалните проекти за 

изграждането ѝ, на базата на които е изготвен бизнес планът. Отклонения са констатират 

при вложените материали, коагуланти и флокуланти за пречистване, потреблението на 

електроенергия за технологични нужди и персонала, необходим за правилната 

експлоатация на ПСОВ-Видин. От извършеното проучване се установява, че възложител 

на изграждането на пречиствателната станция е била община Видин, като в хода на 

процедурата са сменяни изпълнителите на обекта. Доколкото процедурата и 

строителството са осъществени от други правни субекти, „Водоснабдяване и 

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

експлоатационните параметри на новоизградената ПСОВ-Видин след като същата му е 

била предадена и след натрупване на отчетни данни от реалната ѝ експлоатация. Предвид 

изложеното ВиК операторът при изготвянето на бизнес плана не е могъл да предвиди 

точните параметри на бъдещата пречиствателна станция, промените са настъпили след 

одобряване на бизнес плана на дружеството и то не е могло да избегне настъпването на 

посочените събития, нито да предотврати техните последици. Операторът трябва да 

осигури експлоатацията на ПСОВ-Видин съобразно нейните реални параметри и 

изискванията за правилната ѝ експлоатация. 

В резултат се констатира значително и трайно увеличение на признатите годишни 

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

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

регулаторен период 2017-2021 г.   

Видно от горното, налице са непредвидени и непредотвратими събития от 

извънреден характер по смисъла на §1, ал. 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на 

ЗРВКУ, които са довели до съществена промяна в необходимите приходи и икономически 

обоснованите разходи на ВиК оператора. 

Предложеното и обосновано от дружеството увеличение на необходимите 

годишни приходи за предоставяне на услугата „пречистване на отпадъчни води“ с 288 

хил.лв. представлява изменение спрямо одобрените необходими годишни приходи за тази 

услуга (в размер на 406 хил.лв.) със 71%, а отнесено към общите одобрени годишни 

приходи за дружеството за 2021 г. (в размер на 7 239 хил.лв.), увеличението е в размер на 

3,98%. В тази връзка е налице условието по чл. 32, ал. 1, т. 1 от НРЦВКУ, а именно 

изменение на приходите на ВиК оператора с повече от 2 на сто. 

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

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

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

води, както следва: 

 

Признати годишни разходи 

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

 

Регулаторна база на активите 

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

 

Необходим оборотен капитал 

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

 

Норма на възвръщаемост на капитала 

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е в размер на 

8,01%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно 

облагане 7,59%, с данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения 

капитал 5,20%. 
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Необходими годишни приходи 

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

 

Количества доставена и фактурирана вода 

за услугата пречистване на отпадъчни води: 

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

Количества за промишлени и други стопански потребители със степен на 

замърсеност 1 – 31 хил.м3/год. 

Коефициент за замърсеност първа степен – 1,1. 

 

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

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

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

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

 

Във връзка с гореизложеното са коригирани променливите разходи (разходи за 

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

технологични нужди) и условно постоянните разходи за трудови възнаграждения и 

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

на активите. Изменението на разходите довежда до промяна в необходимите годишни 

приходи чрез увеличение на признатите годишни разходи и възвръщаемост на вложения 

капитал. Останалите ценообразуващи елементи, които нямат отношение към установените 

по-горе непредвидени и непредотвратими събития от извънреден характер са съгласно 

одобрения бизнес план за 2021 г. 

Във връзка с предложеното увеличение на оперативните разходи на дружеството за 

пречистване на отпадъчни води от 399 хил.лв. на 683 хил.лв. за 2021 г., следва да се 

изменят и конкретните разходи, за които ще се прилага коефициент Qр за 2021 г., като 

същите бъдат съобразени с направено изменение: 

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

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

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

ПСОВ – ВИДИН – съгласно одобрен бизнес план     380 388 399 

ПСОВ – ВИДИН – съгласно изменение на одобрената цена за 

2021 г.     380 388 683 

 

Анализът на социалната поносимост на цените на ВиК услугите за битовите 

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

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

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

дружеството цени на ВиК услуги са под нивото на социална поносимост: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 

Цени за 

утвърждаване след 

изменение 2021 г.           

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

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

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице 
от домакинство за област Видин за 2018 г.  

3,518 

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

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

 

 

 Изказвания по т.1.: 

Докладва И. Касчиев. В одобрения бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” 
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ЕООД, гр. Видин дружеството е предвидило през 2019 г. за започне да предоставя 

услугата „пречистване на отпадъчни води“ във връзка със строящата се към момента на 

изготвяне на бизнес плана пречиствателна станция за отпадъчни води с възложител 

община Видин. Към онзи момент е била обявена процедура, за нейното строителство е 

избран изпълнител. Впоследствие изпълнителят е сменен. Реално станцията е въведена в 

експлоатация през 2019 г. и е започнала да се експлоатира от „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД, гр. Видин от 01.04.2020 г., при което при експлоатацията на база на 

документите, които дружеството е получило от общината за извършени разходи, и на база 

отчетените от самия оператор разходи дружеството установява, че предвидената 

прогнозна цена в бизнес плана на база на тогавашните данни за работен проект не е 

достатъчна дружеството да покрива разходите за експлоатация на станцията. В тази 

връзка дружеството е внесло заявление за преразглеждане на одобрената цена за 

пречистване на отпадъчни води за 2021 г., като са предложени изменения на разход за 

коагуланти и флокуланти за пречистване, на разходи за електрическа енергия и на разходи 

за заплати на назначения до момента персонал и оставащия персонал, който трябва да 

бъде назначен по работния проект на станцията. Изискани са всички необходими 

документи, договори, фактури за изразходваните реагенти, за електрическа енергия, както 

и договорите за назначение на персонала. В хода на комуникация с ВиК оператора, тъй 

като са били изискани допълнителни обосновки, дружеството леко е намалило исканията 

за реагенти, във връзка с което и предложената за преразглеждане цена е намалена спрямо 

първоначалното заявление на дружеството. Във връзка с изменението на тези конкретни 

разходи за реагенти, за ел. енергия, за възнаграждения и социални осигуровки на 

персонала, е преизчислен и оборотния капитал, оттам е преизчислен и леко увеличена 

възвръщаемостта на вложения капитал. Отделно от това е изследвано и дали е изпълнено 

условието за наличие на непредвидени обстоятелства от страна на ВиК оператора. 

Работната група счита, че такова е налице, тъй като при изготвяне на бизнес плана ВиК 

операторът не е могъл да предвиди точните параметри на бъдещата пречиствателна 

станция. Настъпили са промени след одобряването на бизнес плана и дружеството не е 

могло да избегне настъпването на посочените събития, нито да предотврати техните 

последици. Операторът трябва да осигури експлоатацията на изградената пречиствателна 

станция, съобразно нейните реални параметри и изисквания за правилна експлоатация. В 

резултат се констатира значително и трайно увеличение на признатите годишни разходи 

за експлоатация на ПСОВ-Видин и са налице непредвидени и непредотвратими събития 

от извънреден характер по смисъла на §1, ал. 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на 

ЗРВКУ, които са довели до съществена промяна в необходимите приходи и икономически 

обоснованите разходи на ВиК оператора. Увеличението спрямо необходимите годишни 

приходи общо за дружеството е в размер на малко под 4%. В тази връзка е налице 

условието по чл. 32, ал. 1, т. 1 от НРЦВКУ, а именно изменение на приходите на ВиК 

оператора с повече от 2 на сто. Работната група прави извод, че са налице условията по чл. 

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

и канализация“ ЕООД, гр. Видин за пречистване на отпадъчни води. В доклада са 

посочени новите параметри на всички ценообразуващи елементи, предложените нови 

цени, както и се предлага изменение на конкретните разходи, за които ще се прилага 

коефициентът Qр за 2021 г. Съобразно данните, които са към момента за доход, се вижда, 

че предложените и изменени цени са под нивото на социална поносимост за област 

Видин. 

Във връзка с 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 посочените разпоредби от Закона за енергетиката, Закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационните услуги и Наредбата за регулиране на цените на 

водоснабдителните и канализационните услуги, работната група предлага КЕВР да вземе 

следните решения: 
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1.  Да разгледа и приеме настоящия доклад; 

2.  Да приеме проект на решение за наличие на условията по чл. 32, ал. 1 от 

Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги; 

3. 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; 

4. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Видин или други упълномощени от тях 

представители на дружеството;  

5. 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; 

6. Да покани чрез съобщение на интернет страницата на Комисията за участие в 

общественото обсъждане на проекта на решение заинтересовани лица по смисъла на чл. 

14, ал. 2 от Закона за енергетиката; 

7. Да определи 14-дневен срок за представяне на становища по проекта на 

решение. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания. Председателят констатира, че 

комплексната цена се доближава към социалната поносимост. Тя става 3,27 лв., а 

социалната поносимост е 3,52 лв. Намерено е решение, което да не позволи да се надвиши 

социалната поносимост. 

И. Н. Иванов насрочи провеждане на открито заседание за разглеждане на доклада 

и проекта на решение на 04.11.2020 г. от 10:00 ч. Общественото обсъждане на проекта на 

решение да се проведе на 04.11.2020 г. от 10:05 ч. Председателят подложи на гласуване 

проекта на решение с направените допълнения. 

 

Във връзка с 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. 13, ал. 5, т. 2 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергетиката, чл. 19 от 

Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 31, ал. 1 и ал. 

2, чл. 32, ал. 1 и ал. 3, чл. 33, ал. 1 от Наредбата за регулиране на цените на 

водоснабдителните и канализационните услуги, КЕВР 

 

Р Е Ш И: 

 

1.  Приема доклад относно заявление с вх. № В-17-21-8 от 31.08.2020 г. на 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Видин за преразглеждане на одобрена цена на 

услугата пречистване на отпадъчни води за 2021 г., допълнено и коригирано с вх. № В-17-

21-8 от 21.09.2020 г.; 

2.  Приема проект на решение за наличие на условията по чл. 32, ал. 1 от Наредбата 

за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги; 

3.Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение по 

т.1 на 04.11.2020 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 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Видин или други, упълномощени от тях 

представители на дружеството;  

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 04.11.2020 г. 

от 10:05 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; 
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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, Пенка Трендафилова – за), от които два гласа (Димитър Кочков и 

Пенка Трендафилова) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора. 

 

 

По т.2. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № В-17-28-13 от 

21.08.2020 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана за 

преразглеждане на одобрена цена на водоснабдителна услуга за „доставяне на вода 

на друг ВиК оператор – ВС Враца“. 

 

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

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

водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ), „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр. Монтана е внесло в Комисията за енергийно и водно регулиране 

(КЕВР, Комисията) заявление с вх. № В-17-28-13 от 21.08.2020 г. за преразглеждане на 

одобрена цена на водоснабдителната услуга „доставяне на вода на друг ВиК оператор – 

ВС Враца“. 

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 за 

регулаторен период 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г. и е одобрила 

цени на ВиК услуги за 2018-2021 г., включително за услугата „доставяне вода на друг ВиК 

оператор – ВС Враца“: 

 

Параметри 
Доставяне вода на друг ВиК оператор – ВС Враца 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Възвръщаемост за съответната В и К услуга 

(хил.лв.) 
53 59 63 66 70 

Признати годишни разходи за съответната В и 

К услуга (хил.лв.) 
1 262 1 257 1 254 1 251 1 247 

Необходими годишни приходи за съответната 

В и К услуга (хил.лв.) 
1 315 1 316 1 317 1 317 1 317 

Прогнозни количества доставена вода, 

хил.м3/год. 
21 812 21 812 21 812 21 812 21 812 

Цена лв./м3 без ДДС 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

  

С Решение № Ц-34 от 15.12.2017 г. са изменени одобрените цени за ВиК услуги за 

2018 г. и е утвърдена цена за услугата „доставяне вода на друг ВиК оператор – ВС Враца“, 

считано от 01.01.2018 г., в размер на 0,061 лв./куб.м без ДДС. 

С Решение № Ц-20 от 28.12.2018 г. са изменени одобрените цени за ВиК услуги за 
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2019 г.  и е утвърдена цена за услугата „доставяне вода на друг ВиК оператор – ВС 

Враца“, считано от 01.01.2019 г., в размер на 0,063 лв./куб.м без ДДС. 

С Решение № Ц-35 от 20.12.2019 г., КЕВР 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 2020 г. с Решение № БП-Ц-14 от 

09.08.2017 г. на КЕВР, и е допуснала нейното изменение. 

Изменението на цената, допуснато с Решение № Ц-35 от 20.12.2019 г. на КЕВР, е 

извършено с Решение № Ц-37 от 23.12.2019 г., с което е утвърдена цена за услугата 

„доставяне вода на друг ВиК оператор – ВС Враца“, считано от 01.01.2020 г., в размер на 

0,112 лв./куб.м без ДДС. 

 

С внесеното заявление, вх. № В-17-28-13 от 21.08.2020 г., „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр. Монтана е предложило да бъде преразгледана и изменена 

одобрената за 2021 г. цена за услугата „доставяне вода на друг ВиК оператор – ВС Враца“, 

както следва:  

Цена за услугата „доставяне вода на друг ВиК оператор – ВС Враца“   -  0,109 

лв./куб.м 

 (Цената е без включен ДДС)  

 

Във внесеното заявление „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана не е 

предложило цена за услугите: доставяне на вода на потребителите; отвеждане на 

отпадъчните води; пречистване на отпадъчните води; доставяне вода на друг ВиК 

оператор – ВС Берковица; доставяне вода на друг ВиК оператор – ВС Видин и доставяне 

вода с непитейни качества.   

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

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

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

операторът е приложил копие на обява във вестник „24 часа“ от 19.08.2020 г. От 

извършена служебна справка е установено, че „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. 

Монтана е оповестило обосновката си за преразглеждане на одобрената цена на интернет 

страницата си, чрез линк: https://www.vikmontana.com/bg/news/za-izmenenie-na-tsena-za-

dostavyane-na-voda-na-drug-v-i-k-operator.html. 

В допълнение, с писмо вх. № В-17-28-13 от 16.09.2020 г. „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Монтана е представило допълнителна информация към 

заявлението за изменение на одобрената цена, както следва: 

1. Двустранно подписани протоколи за подадена вода за „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Враца от ВС „Среченска бара“ и ВС „Кобиляк“, към издадени 

фактури за 2019 г. Приложени са 12 броя протоколи от ВС „Среченска бара“ (за периода 

01-12.2019 г.), и 5 бр. протоколи от ВС „Кобиляк“ (за периода 06-10.2019 г.). 

2. Заповед № 108 от 30.04.2020 г. на управителя на „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Монтана за изменение на утвърдената от КЕВР цена за 2020 г. за 

друг ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца. Съгласно 

приложената заповед се изменя Заповед № 351 от 27.12.2019 г., в частта ѝ по т. II, като се 

променя цената за доставяне вода на „Водоснабдяване и канализация“ООД, гр. Враца от 

0.112 лв./м3 на 0.081 лв./м3. 

3. Стикер за извършена метрологична проверка на ултразвуков разходомер (УЗР), 

марка „Соникс“, с фабричен № 0500, който служи за измерване на водните количества, 

продавани на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца от ВС „Среченска бара“. 

Видно от приложения снимков материал, срокът на метрологична и техническа годност 

на разходомера е до 09.2023 г. 

4. Разходомерът, по който се измерват водните количества, продавани на 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца от ВС „Кобиляк“, е собственост на 

https://www.vikmontana.com/bg/news/za-izmenenie-na-tsena-za-dostavyane-na-voda-na-drug-v-i-k-operator.html
https://www.vikmontana.com/bg/news/za-izmenenie-na-tsena-za-dostavyane-na-voda-na-drug-v-i-k-operator.html
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„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца. 

 

В Решение № Ц-35 от 20.12.2019 г. е представена подробна информация за 

относима кореспонденция за периода 2018-2019 г. между „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД,  

гр. Монтана, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца и КЕВР, включително 

представени данни и становища на дружествата, извършената извънредна проверка на 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана през периода 21-23 януари 2019 г. за 

резултатите от която е изготвен доклад, вх. № В-Дк-94 от 15.04.2019 г., който е разгледан 

и приет с решение на КЕВР по т. 15 от Протокол № 66 от 18.04.2019 г., като на 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана са дадени препоръки за изпълнение, 

както и за извършена в периода 13.05.-16.05.2019 г. планова проверка на дейността на 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана за 2018 г., за резултатите от която е 

изготвен доклад, вх. № В-Дк-217 от 30.09.2019 г., който е разгледан и приет на закрито 

заседание на Комисията, проведено на 03.10.2019 г. В резултат на извършените 

извънредна и планова проверка на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана  е  

установено, че размерът на разходите, отнесен през 2018 г. към ВС Враца, е коректно 

калкулиран, а фактурираните количества за ВС Враца са точно измерени чрез 

измервателно устройство, отговарящо на изискванията за  метрологична и техническа 

годност (подаваните водни количества за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. 

Враца от ВС „Среченска бара“ по стоманен водопровод с диаметър ф 998 се отчитат чрез 

УЗР SONICS тип FS 200, ф. № 0500, срок на последваща проверка 07.2020 г.; етернитов 

водопровод с диаметър ф 546 не се използва поради намалената консумация на водни 

количества от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца; подаваните водни 

количества за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца от ВС „Кобиляк“ се 

измерват по водомер с дистанционно отчитане, собственост на „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Враца). 

Видно от представената с вх. № В-17-28-13 от 16.09.2020 г. информация, срокът на 

метрологична проверка на разходомер УЗР SONICS тип FS 200, ф. № 0500, по който се 

измерват подаваните водни количества за „Водоснабдяване и канализация“ООД, гр. Враца 

от ВС „Среченска бара“ е удължен до 09.2023 г. 

 

Със Заповед № З-В-6 от 01.06.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № З-В-14 

от 30.07.2020 г. и Заповед № З-В-17 от 17.08.2020 г. на Председателя на КЕВР е възложена 

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 от 29.01.2020 г., в т.ч. по т. 10 и на 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана. 

За резултатите от извършената проверка на 03.09.2020 г. е съставен и връчен на 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана двустранен констативен протокол. В 

раздел VI, т. 4 от връчения констативен протокол са посочени данни и са направени 

констатации относно отчетените от дружеството преки разходи и разпределение на 

разходи за административна и спомагателна дейност (АСД) по услуги и направления, 

както следва: 

1. ВиК операторът е създал отчетност за извършените преки разходи по услуги 

съгласно правилата на ЕСРО. 

2. Преките разходи за обособена водоснабдителна система (ВС) Видин, ВС 

Среченска бара, ВС Кобиляк и ВС Тодорини кукли са разпределени между основната 

система на ВиК оператора (за услугата доставяне на вода) и към услугата доставяне вода 

на друг ВиК оператор (ВиК Видин, ВиК Берковица и ВиК Враца), съгласно Правилата към 

единния сметкоплан за регулаторни цели. 

3. Разходите за административна и спомагателна дейност са разпределени между 
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нерегулирана дейност и регулирани услуги с коефициенти, определени на база преки 

разходи за регулираните услуги, съгласно Правилата към единния сметкоплан за 

регулаторни цели. 

4. Разходите за административна и спомагателна дейност отделени за услугата 

доставяне на вода са разпределени по водоснабдителни системи с коефициенти, 

определени на база количества вода на вход ВС, съгласно Правилата към единния 

сметкоплан за регулаторни цели. 

 

Предложени от ВиК оператора разходи и ценообразуващи елементи във 

внесеното заявление за цени на ВиК услуги. 

В представената обосновка по заявление с вх. № В-17-28-13 от 21.08.2020 г., 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана е посочило, че през 2019-2020 г. се 

запазва тенденцията за намаление на консумацията на „Водоснабдяване и канализация“ 

ООД, гр. Враца, като намалението през 2019 г. на годишна база спрямо 2018 г. е с 677 хил. 

лв. или 51,39% спрямо одобрените годишни приходи, а за първите седем месеца на 2020 г. 

фактурираните количества са с 1 963 700 м3 по-малко спрямо същия период на 

предходната година. 

Дружеството посочва, че при разработването на бизнес план 2017-2021 г. е 

поискало от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца да заяви прогнозни 

количества, които са заложени при разработване на бизнес плана. При разработването на 

бизнес плана не са били известни факти и обстоятелства, които биха предизвикали 

значително намаление на доставените количества вода. Заявителят посочва, че 

ограничаването на влиянието на настъпилото събитие не е било във възможностите на 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, тъй като се касае за действия на друг 

икономически независим субект, върху чийто технически и икономически решения не 

може да влияе. Изразеното първоначално становище на „Водоснабдяване и канализация“ 

ООД, гр. Враца е, че причините за намалението на потребената вода е временно и се 

дължи на извършвани строително-монтажни работи при изпълнение на проекта за воден 

цикъл на гр. Враца. Очакванията за възстановяване на потреблението обаче не са 

реализирани нито през 2019 г., нито след това. В резултат от посоченото, реализираните 

приходи за 2019 г. спрямо одобрените в бизнес плана признати годишни приходи са 

намалели с 6,17%, с което според „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана е 

изпълнено условието в чл. 19 от ЗРВКУ и чл. 31, ал. 1, т. 1 и 2 от НРЦВКУ. 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана е посочило, че в 

предложението си за извършване на корекцията на одобрената цена на услугата 

„доставяне на вода на друг ВиК оператор - ВС Враца“ е преизчислило единствено 

променливите разходи, които са коригирани с пропорционалното им изменение спрямо 

променените количества вода на вход ВС за друг ВиК оператор – ВС Враца. 

Калкулацията на заявената за утвърждаване изменена цена на услугата „доставяне на вода 

на друг ВиК оператор“ е извършена при следните преобразувания: 

Одобрени променливи разходи към одобрени количества на вход на ВС 
хил.лв./ 

хил. м3 
0,0165 

Преизчислени признати годишни разходи хил.лв. 1048,965 

в т.ч. коригирани променливи разходи хил.лв. 174,361 

Одобрена възвръщаемост за 2019 г.  в  бизнес плана хил.лв. 62,517 

Преизчислени необходими годишни приходи хил.лв. 1111,482 

Отчетни количества доставена вода на потребителя за 2019 г. 
хил. м3 

/год. 
10158,261 

Одобрена цена за друг ВиК оператор - ВиК ООД, гр. Враца за 2019 г. в бизнес плана лв./ м3 
0,060 

 

Преизчислена одобрена цена лв./ м3 0,109 

Нарастване на одобрената цена лв./ м3 0,049 
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Според дружеството от представената калкулация е видно запазването на размера 

на утвърдените условно-постоянни разходи и начина на формиране на размера на 

променливите разходи във връзка с промяната на количествата на вход ВС. Всички 

останали ценообразуващи елементи са равни на утвърдените от КЕВР. В тази връзка, 

дружеството посочва, че така изчисленото нарастване на одобрената цена е с 0,049 лв./м3 

спрямо одобрената в бизнес плана. 

 
Въз основа на така предоставената информация и документи от заявителя и 

направеното проучване са установени следните факти и са направени следните 

изводи: 

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

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

или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което съществено променя 

приходите и икономически обоснованите разходи на ВиК операторите. Легалната 

дефиниция за „Непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер“ е 

посочена в § 1, ал. 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗРВКУ, както следва: събитие, 

възникнало след утвърждаването на бизнес плана, което ВиК операторът, въпреки 

проявената грижа според особеностите на случая, не е могъл да избегне и чиито 

последици не е могъл да предотврати. 

 Процедурата за преразглеждане на цените на ВиК услугите е регламентирана в 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сто; 

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

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

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

2; при необходимост Комисията може да поиска допълнителни доказателства. 

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

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

изменението на приходите или икономически обоснованите разходи на В и К оператора 

по реда на този раздел не се отчита повторно при извършване на годишните изменения на 

цените по реда на чл. 29. 

 

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

двете предпоставки – настъпилото непредвидено или непредотвратимо събитие или 

събития от извънреден характер и предизвиканата от него съществена промяна в 

приходите или икономически обоснованите разходи на В и К оператора.  

В конкретния случай от представените от заявителя документи и допълнително 

извършените от КЕВР проверки се установява значително и трайно намаление на 

доставените количества вода за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, което е 

възникнало след одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. 

Монтана, за регулаторен период 2017-2021 г.   

В одобрения бизнес план са предвидени следните водни количества за ВС – 

Враца: 



 16 

Описание Мярка 2015 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Общо количество вода на входа на системата 
A3/Q4  

м3/год.  22,763,255 22,999,152 22,999,651 22,998,929 22,999,663 22,999,599 

Продадена фактурирана вода Q3  
м3/год.  21,598,736 21,812,220 21,812,220 21,812,220 21,812,220 21,812,220 

% 94,9% 94,8% 94,8% 94,8% 94,8% 94,8% 

Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9  
м3/год.  1,164,519 1,186,932 1,187,431 1,186,709 1,187,443 1,187,379 

% 5,1% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 

 

Посочените и одобрени количества са прогнозирани от „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Монтана въз основа на заявени и потвърдени данни от 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца.  

В бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, одобрен от 

КЕВР за същия регулаторен период, са включени следните водни количества и разходи за 

доставяне на вода от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана: 

Описание Мярка 2015 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Подадена пречистена вода от друг ВиК 

оператор / доставчик 
м3/год. 21,385,636 21,682,144 21,270,140 21,140,130 20,900,500 20,532,000 

разходи за доставяне на вода на входа 

на ВС от друг доставчик 
хил.лв. 1,290 1,289 1,265 1,256 1,242 1,220 

 

Към заявление вх. № В-17-28-13 от 21.08.2020 г. „Водоснабдяване и канализация“ 

ООД, гр. Монтана е представило данни за отчетени количества доставена вода за 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца по месеци от ВС „Среченска бара“: 
Месец 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Януари 1 676 900 1 912 500 997 400 834 200 844 900 

Февруари 1 445 300 1 681 300 915 000 773 900 468 900 

Март 1 559 100 1 626 300 989 300 776 700 185 400 

Април 1 593 400 1 322 000 961 600 843 300 158 100 

Май 1 550 900 1 262 700 927 200 812 700 405 500 

Юни 1 625 400 1 162 600 824 347 761 500 762 800 

Юли 1 731 700 1 346 400 931 400 910 500 923 500 

Август 1 867 200 1 402 300 895 800 884 000 
 

Септември 1 718 500 1 322 200 875 000 860 800 
 

Октомври 1 785 200 1 322 200 880 700 889 800 
 

Ноември 1 627 500 1 136 800 785 100 838 900 
 

Декември 1 874 800 1 008 500 805 400 874 000 
 

Общо за година 20 055 900 16 505 800 10 788 247 10 060 300 3 749 100 

Годишно намаление спрямо предходна година, м3 
 

-3 550 100 -5 717 553 -727 947 
 

Годишно намаление спрямо предходна година, % 
 

-17,70% -34,64% -6,75% 
 

Общо за периода януари - юли 11 182 700 10 313 800 6 546 247 5 712 800 3 749 100 

Намаление януари-юли спрямо предходна година, м3 
 

-868 900 -3 767 553 -833 447 -1 963 700 

Намаление януари-юли спрямо предходна година, % 
 

-7,77% -36,53% -12,73% -34,37% 

 

Данните показват, че е налице тенденция на значително и трайно намаление на 

потребяваните водни количества от страна на „Водоснабдяване и канализация“ ООД,  

гр. Враца, като няма предпоставки, въз основа на които да се приеме, че ще се постигнат 

одобрените в бизнес плана водни количества. През 2019 г. е отчетено намаление на 

годишна база с 6,75% спрямо 2018 г. Същевременно за периода януари – юли 2020 г. е 

отчетено намаление с 34,37% спрямо същия период на 2019 г. 
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Посочените месечни водни количества, подадени за „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Враца от ВС „Среченска бара“ за 2019 г. (общо 10 060 300 м3) са 

потвърдени от приложените с писмо вх. № В-17-28-13 от 16.09.2020 г. двустранни 

протоколи, подписани от представители на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. 

Враца. 

В допълнение с писмо вх. № В-17-28-13 от 16.09.2020 г. са представени 

двустранни протоколи, подписани от представители на „Водоснабдяване и канализация“ 

ООД, гр. Враца, за подадените водни количества от ВС „Кобиляк“ за 2019 г. (общо 97 961 

м3).  

Представените двустранни протоколи доказват общото подадено водно 

количество за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца през 2019 г., в размер на 

10 158 261 м3. Същото е отчетено и от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца в 

Справка № 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услугите за 2019 г.“ към 

годишния доклад за изпълнение на одобрения бизнес план, представен в Комисията, с вх. 

№ В-17-33-7/21.04.2020 г. 

Същевременно намалението на реално отчетените количества продадена 

фактурирана вода спрямо одобрените количества по бизнес план за 2019 г. е в размер на 

11 751 920 м3 (53,88%). 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана не може да избегне 

намалението на доставените количества вода за „Водоснабдяване и канализация“ ООД,  

гр. Враца и да предотврати последиците от това, доколкото се касае за действия на друг 

икономически независим субект, върху чиито технически и икономически решения 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана не може да оказва влияние.  

Видно от горното, намалението на доставените количества вода за 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца представлява непредвидено и 

непредотвратимо събитие от извънреден характер по смисъла на §1, ал. 1, т. 5 от 

Допълнителните разпоредби на ЗРВКУ. 

 

По отношение на втората предпоставка – събитието да е предизвикало съществена 

промяна в приходите или икономически обоснованите разходи на ВиК оператора, е 

извършен следният анализ: 

В одобрения бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана са 

предвидени следните ценообразуващи елементи за услугата „доставяне вода на друг ВиК 

оператор – ВС Враца“: 
Описание Мярка 2015 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Възвръщаемост за съответната В и К услуга хил.лв. 30 53 59 63 66 70 

Признати годишни разходи за съответната В и К услуга хил.лв. 1,065 1,262 1,257 1,254 1,251 1,247 

Вкл. Променливи разходи хил.лв. 370 386 383 379 376 370 

Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга хил.лв. 1,096 1,315 1,316 1,317 1,317 1,317 

Количества доставена вода хил.м3/год. 21,599 21,812 21,812 21,812 21,812 21,812 

Цена 
лв./.м3/без 

ДДС 
- 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

 

Планираните по бизнес план и реализираните от дружеството през 2019 г. приходи 

от ВиК услуги са както следва: 

ВиК услуги и системи 

Отчетени 

приходи от ВиК 

услуги за 2019 г., 

хил.лв. 

Необходими 

годишни приходи 

съгласно одобрен 

Бизнес план за 2019 

г., хил.лв. 

Измене

ние, 

хил. лв. 

Изменение 

% 

Доставяне на вода 8 086 9 217 -1 131 -12% 

ВС Основна 7 112 7 683 -571 -7% 

ВС Непитейна 129 68 61 90% 

ВиК Видин 67 58 9 16% 
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ВиК Враца 640 1 317 -677 -51% 

ВиК Берковица 138 91 47 52% 

Отвеждане на отпадъчните води 682 733 -51 -7% 

Пречистване на отпадъчните води 1 391 1 451 -60 -4% 

Общо приходи  регулирана дейност 10 159 11 401 -1 242 -11% 

 

Видно от данните, през 2019 г. дружеството е отчело с 677 хил. лв. по-ниски 

приходи от услугата „доставяне вода на друг ВиК оператор – ВС Враца“ спрямо 

предвидените в одобрения бизнес план, което отнесено към общите необходими годишни 

приходи по одобрен бизнес план за дружеството (11 401 хил. лв.) е 5,94%. В тази връзка 

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

приходите на ВиК оператора с повече от 2 на сто. 

 

Предвид гореизложеното, намалението на доставените количества вода за 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца представлява непредвидено и 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, предизвикало съществена 

промяна в приходите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, поради 

което са налице условията по чл. 32, ал. 1 от НРЦВКУ за преразглеждане на 

одобрената цена за 2021 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана. 

 

При преразглеждане на одобрената цена за 2021 г. следва да се съобрази ефектът 

от намалените количества доставена вода върху променливите разходи на дружеството.  

Променливите разходи включват разходи за материали за пречистване, 

електроенергия, такси за ползване на водни обеми и зависят от добитите и доставени 

водни количества. Постоянните разходи на дружеството включват останалите разходи за 

материали, външни услуги, амортизации, възнаграждения и осигуровки, данъци и такси и 

други разходи и те не зависят от водните количества.  

Възвръщаемостта на вложения капитал се определя като регулаторната база на 

активите (РБА) се умножи по средно-претеглена норма на възвръщаемост. Единственият 

компонент от РБА, имащ отношение към разходите, който следва да се преизчисли, е 

оборотният капитал. 

В следващата таблица са представени прогнозните и отчетни данни за 2019 г., 

прогнозните и преизчислени данни за 2021 г., както следва: 

Описание Мярка 

2019 г. 2021 г. 

Одобрен БП Отчет Разлика 
Одобрен 

БП 
Преизчисление 

Променливи разходи хил.лв. 383 197 -48,49% 370 170 

Постоянни разходи хил.лв. 871 992 13,83% 877 877 

Общо признати годишни разходи за съответната В и К 
услуга 

хил.лв. 1 254 1 189 -5,19% 1 247 1047 

Възвръщаемост за съответната В и К услуга хил.лв. 59     70 66 

Необходими годишни приходи за съответната В и К 

услуга 
хил.лв. 1 313 1 189 -9,43% 1 317 1 113 

Общо количество вода на вход ВС хил.м3 23 000 10 568 -54,05% 23 000 10 568 

Продадена фактурирана вода хил.м3 21 812 10 158 -53,43% 21 812 10 158 

Неносеща приходи вода % 5,2% 3,9%   5,2% 3,9% 

Променлив разход лв./м3 0,017 0,019 12,12% 0,016 0,016 

Цена лв./м3 0,060 0,063   0,060 0,110 

 

При изменението на одобрената цена за 2021 г. са извършени следните 

изчисления: 

- Количествата доставена вода за 2021 г. са приети за равни на отчетените 
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количества вода за 2019 г.; 

- Променливите разходи са преизчислени към изменените количества за 2021 г.; 

- Постоянните разходи се запазват спрямо одобрените за 2021 г. по бизнес план; 

- Одобрената възвръщаемост за 2021 г. е преизчислена с данни за оборотен 

капитал, в съответствие с изменените разходи. 

 

Във връзка с горното, при изменението на одобрената цена за 2021 г. са 

коригирани всички ценообразуващи елементи, имащи отношение към доставените 

количества. Останалите ценообразуващи елементи, които нямат отношение към 

обема на дейността са съгласно одобрения бизнес план за 2021 г. 

 

 Изказвания по т.2.: 

Докладва И. Касчиев. По този въпрос 2019 г. е било постановено Решение № Ц-35 

от 20.12.2019 г., с което одобрената цена на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. 

Монтана за доставяне на вода на друг ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация“ 

ООД, гр. Враца от язовир „Среченска бара“ и от още една водоснабдителна система е била 

преразгледана за действащата 2020 г. Към момента дружеството е представило отчетни 

данни за предходната година. Този казус продължава. В доклада е посочена и конкретна 

информация за намаляващите през 2019 г. и текущата 2020 г. количества, които 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца закупува от „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр. Монтана, което обуславя и продължаване на проблема с доставяни 

по-ниски количества и съответно получени по-ниски приходи от „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр. Монтана от услугата, спрямо одобрения  бизнес план. В тази 

връзка дружеството е внесло отново искане за преразглеждане на одобрената цена за 

следващата 2021 г. Аналогично на миналата година са преизчислени променливите 

разходи за следващата година. Те са намалени спрямо това, което е по бизнес план. 

Намалена е и възвръщаемостта, предвидена за тази услуга. Отново се приема от работната 

група, че „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана не може да избегне 

намалението на доставяните количества вода за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. 

Враца и да предотврати последиците от това, доколкото се касае за действия на друг 

икономически независим субект, върху чийто технически и икономически решения не 

може да влияе. Тоест намалението на доставяните количества вода за „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Враца представлява непредвидено или непредотвратимо събитие 

от извънреден характер по смисъла на § 1, ал. 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на 

ЗРВКУ. Направен е анализ на ефекта на изменението на приходите на ВиК оператора. 

Конкретно за този казус ефектът е 5,94%, т.е. налице е условието по чл. 32, ал. 1, т. 1 от 

НРЦВКУ за изменение на приходите на ВиК оператора с повече от 2 на сто. 

Предвид гореизложеното, намалението на доставените количества вода за 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца представлява непредвидено и 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, предизвикало съществена промяна в 

приходите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, поради което са налице 

условията по чл. 32, ал. 1 от НРЦВКУ за преразглеждане на одобрената цена за 2021 г. 

Съобразен е ефектът от намалените количества върху променливите разходи на 

дружеството, които са преизчислени надолу. Постоянните разходи на дружеството не 

зависят от водните количества, съответно те не са изменени спрямо това, което е в 

одобрения бизнес план. По същия начин е коригирана и възвръщаемостта на вложения 

капитал и за 2021 г. коригираните необходими приходи са преизчислени към количествата 

подадена вода за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца на база отчетни данни 

за 2019 г., макар че е видно от данните - през 2020 г. те продължават да намаляват. 

Във връзка с 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 посочените разпоредби от Закона за енергетиката, Закона за регулиране на 
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водоснабдителните и канализационните услуги и Наредбата за регулиране на цените на 

водоснабдителните и канализационните услуги, работната група предлага КЕВР да вземе 

следните решения: 

1.  Да разгледа и приеме настоящия доклад; 

2.  Да приеме проект на решение за наличие на условията по чл. 32, ал. 1 от 

Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги; 

3. 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; 

4. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана или други упълномощени от тях 

представители на дружеството;  

5. 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; 

6. Да покани чрез съобщение на интернет страницата на Комисията за участие в 

общественото обсъждане на проекта на решение 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. Да определи 14-дневен срок за представяне на становища по проекта на 

решение. 

П. Трендафилова попита дали количествата, които „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Монтана доставя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. 

Враца, са в такъв обем, че биха се отразили в разходите на „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Враца негативно и да се наложи и там да се променя цената. 

И. Касчиев отговори, че смята, че е обратното. Не се отразяват негативно на 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, а надхвърлят тези, които са в 

одобрената цена. Тоест при преразгледаната цена и тези количества няма да се промени  

заложеният в цените на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца разход. 

И. Н. Иванов каза, че има впечатление, че „Водоснабдяване и канализация“ ООД, 

гр. Враца и нейният ръководител Престойски имат някакви претенции по този казус. 

И. Касчиев отговори, че при миналогодишната процедура са подали възражение, 

което е разгледано при постановяване на решението и са дадени аргументи. 

И. Н. Иванов каза, че там е завършена процедурата. 

И. Касчиев потвърди и допълни, че това преразглеждане се прави всяка година, ако 

условията продължават да са налице. 

И. Н. Иванов заключи, че това се прави, ако „Водоснабдяване и канализация“ ООД, 

гр. Монтана продължава да доставя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца 

по-малко вода. 

И. Н. Иванов установи, че няма други изказвания и насрочи провеждане на открито 

заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение на 04.11.2020 г. от 10:20 ч. 

Общественото обсъждане на проекта на решение да се проведе на 04.11.2020 г. от 10:25 ч. 

И двете заседания ще се проведат в зала ІV в сградата на КЕВР. 

И. Н. Иванов подложи на гласуване проекта на решение с направените допълнения.  

 

Във връзка с 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. 13, ал. 5, т. 2 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергетиката, чл. 19 от 

Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 31, ал. 1 и ал. 

2, чл. 32, ал. 1 и ал. 3, чл. 33, ал. 1 от Наредбата за регулиране на цените на 
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водоснабдителните и канализационните услуги, КЕВР 

 

Р Е Ш И: 

 

1.  Приема доклад относно заявление с вх. № В-17-28-13 от 21.08.2020 г. на 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана за преразглеждане на одобрена цена 

на водоснабдителна услуга за „доставяне на вода на друг ВиК оператор – ВС Враца“.; 

2. Приема проект на решение за наличие на условията по чл. 32, ал. 1 от Наредбата 

за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги; 

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на 

решение по т.1 на 04.11.2020 г. от 10:20 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 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана или други, упълномощени от тях 

представители на дружеството;  

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 04.11.2020 г. 

от 10:25 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 втора 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, Пенка Трендафилова – за), от които два гласа (Димитър Кочков и 

Пенка Трендафилова) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора. 

 

 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1. както следва: 

1.  Приема доклад относно заявление с вх. № В-17-21-8 от 31.08.2020 г. на 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Видин за преразглеждане на одобрена цена на 

услугата пречистване на отпадъчни води за 2021 г., допълнено и коригирано с вх. № В-17-

21-8 от 21.09.2020 г.; 

2.  Приема проект на решение за наличие на условията по чл. 32, ал. 1 от Наредбата 

за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги; 

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на 

решение по т.1 на 04.11.2020 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 
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„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Видин или други упълномощени от тях 

представители на дружеството;  

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 04.11.2020 г. 

от 10:05 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. 

 

 

По т.2. както следва: 

1.  Приема доклад относно заявление с вх. № В-17-28-13 от 21.08.2020 г. на 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана за преразглеждане на одобрена цена 

на водоснабдителна услуга за „доставяне на вода на друг ВиК оператор – ВС Враца“.; 

2. Приема проект на решение за наличие на условията по чл. 32, ал. 1 от Наредбата 

за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги; 

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на 

решение по т.1 на 04.11.2020 г. от 10:20 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 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана или други упълномощени от тях 

представители на дружеството;  

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 04.11.2020 г. 

от 10:25 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. 

 

 

 

 

Приложения: 

1. Доклад В-Дк-273/26.10.2020 г. и проект на решение относно заявление с вх. № В-

17-21-8 от 31.08.2020г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Видин за 

преразглеждане на одобрена цена на услугата пречистване на отпадъчни води за 2021 г., 

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

2. Доклад В-Дк-274/26.10.2020 г. и проект на решение относно заявление с вх. № В-
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17-28-13 от 21.08.2020г. на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана за 

преразглеждане на одобрена цена на водоснабдителна услуга за „доставяне на вода на 

друг ВиК оператор – ВС Враца“. 
 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                  ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 (Г. Добрев) 

 

.................................................    

 (Д. Кочков) 

           

.................................................    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (П. Трендафилова) 

 

Р. ТОТКОВА 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколирал: 

 (А. Фикова - главен експерт) 

 

 

 

 
 


