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П Р О Т О К О Л 

 

№ 125 

 
София, 24.06.2021 година 

 

Днес, 24.06.2021 г. от 10:20 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в пълен състав, ръководено от 

председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.  

 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, 

Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, 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“, С. Маринова – началник на отдел „Цени и 

бизнес планове-водоснабдителни и канализационни услуги“, Ю. Митев – директор на 

дирекция „Обща администрация“ и експерти на КЕВР. 

 

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. Проект на решение относно продължаване срока на лицензия за производство на 

електрическа енергия на „Българско акционерно дружество Гранитоид“ АД. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Ивайло Александров, Юлиана Ангелова, Диана Николкова,  

Радослав Наков, Радостина Методиева и Рада Башлиева 
 

2. Доклад В-Дк-222 от 21.06.2021 г. относно утвърждаване на образци на заявления 

в сектор Водоснабдяване и канализация (ВиК) за одобряване по чл. 10 от ЗРВКУ и чл. 26 

от НРКВКУ на бизнес план за развитието и дейността по предоставяне на ВиК услуги; за 

утвърждаване и одобряване по чл. 14 от ЗРВКУ и чл. 19 от НРЦВКУ на цени на ВиК 

услуги; за преразглеждане по чл. 19 от ЗРВКУ и чл. 31 от НРЦВКУ на цени на ВиК 

услуги; за актуализиране по чл. 32 от НРЦВКУ на бизнес план за развитието и дейността 

по предоставяне на ВиК услуги; и за одобряване по чл. 44 от НРКВКУ на общи условия на 

договорите за предоставяне на ВиК услуги на потребителите. 

Работна група: Ивайло Касчиев, Силвия Маринова,  

Ани Недкова, Мая Кожухарова, Лолита Косева, Василена Иванова, 

 Ани Гюрова, Румяна Костова, Стефан Якимов 
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3. Доклад В-Дк-222 от 21.06.2021 г. относно подход за определяне на коефициент 

за подобряване на ефективността Е и индикативни коефициенти Е на ВиК операторите за 

регулаторен период 2022-2026 г. 

Работна група: Ивайло Касчиев, Силвия Маринова, 

 Лолита Косева, Василена Иванова, Ани Гюрова,  

Румяна Костова, Стефан Якимов 

 

4. Доклад с вх. № В-Дк-218 от 17.06.2021 г. относно прекратяване на 

производството за установяване на публично държавно вземане от такса „В и К 

регулиране“ и лихви за просрочие, дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, гр. София 

Докладват: Юлиян Митев, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Теодора Бельова 

 

5. Доклад с вх. № В-Дк-219 от 17.06.2021 г. относно прекратяване на 

производството за установяване на публично държавно вземане от такса „В и К 

регулиране“ и лихви за просрочие, дължими от „КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА“ ЕООД 

Докладват: Юлиян Митев, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Теодора Бельова 

 

6. Доклад с вх. № В-Дк-220 от 17.06.2021 г. относно прекратяване на 

производството за установяване на публично държавно вземане от такса „В и К 

регулиране“ и лихви за просрочие, дължими от "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН" ООД. 

Докладват: Юлиян Митев, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Теодора Бельова 
 

 
 

По т.1. Комисията, като разгледа заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-13 от 11.03.2021 г. 

за продължаване срока на лицензия за производство на електрическа енергия, 

подадено от „Българско акционерно дружество Гранитоид“ АД, и събраните данни от 

проведеното открито заседание на 16.06.2021 г., установи следното: 
 

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило 

заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-13 от 11.03.2021 г. от „Българско акционерно дружество 

Гранитоид“ АД („БАД Гранитоид“ АД) за продължаване срока на лицензия за 

производство на електрическа енергия на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от Закона за 

енергетиката (ЗЕ) и  

чл. 67, ал. 1 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (НЛДЕ). 

За проучване на обстоятелствата в подаденото заявление и приложенията към него 

е сформирана работна група със Заповед № З-E-49 от 18.03.2021 г. на председателя на 

КЕВР. 

С писмо с изх. № Е-ЗЛР-ПД-13 от 22.03.2021 г. от заявителя е поискано да 

представи допълнителна информация, която е представена с писмо с вх. № E-ЗЛР-ПД-13 

от 31.03.2021 г. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в Доклад с вх. № Е-Дк-524 от 01.06.2021 г., приет с решение на КЕВР на закрито 

заседание по Протокол № 111 от 09.06.2021 г., т. 1, и публикуван на интернет страницата 

на Комисията. 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 16.06.2021 г. е 

проведено открито заседание по реда на решение по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8 

на КЕВР, на което чрез програмата за съобщения Skype виртуално участие е взел 

изпълнителният директор на „Българско акционерно дружество Гранитоид“ АД. Същият 
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не е направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия 

доклад. 

 

След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното 

производство данни и доказателства Комисията приема за установено следното: 

„БАД Гранитоид“ АД притежава лицензия № Л-113-01 от 20.03.2002 г. за 

дейността „производство на електрическа енергия“ за срок от 20 години, изменена с 

Решения № И1-Л-113-01 от 27.07.2006 г. и № И2-Л-113-01 от 18.12.2006 г. на Комисията. 

Съгласно условията на лицензията същата влиза в сила от датата, на която изтича 

определеният от закона срок за обжалване на решението за издаването ѝ, а именно от 

19.04.2002 г., поради което срокът ѝ изтича на 19.04.2022 г. 

Заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-13 от 11.03.2021 г. за продължаване срока на лицензия 

№ Л-113-01 от 20.03.2002 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ на 

„БАД Гранитоид“ АД е подадено в срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ на основание чл. 56, ал. 1, т. 

1 от ЗЕ, като дружеството е поискало новият срок на издадената му лицензия да бъде 35 

(тридесет и пет) години. 

Заявителят е обосновал искането си за продължаване на срока на лицензията 

за производство на електрическа енергия със следните мотиви: 

Посочено е, че „БАД Гранитоид“ АД започва дейността си през 2002 г. след 

възстановяване на собствеността си върху четири водноелектрически централи - ВЕЦ 

„Каменица“, ПАВЕЦ „Калин“, ВЕЦ „Рила“ и ВЕЦ „Пастра“, обединени в каскада „Рила“, 

с обща инсталирана мощност 23,3 MW. ВЕЦ „Каменица“ и ПАВЕЦ „Калин“ са извън 

обхвата на издадената лицензия, тъй като инсталираната мощност на всяка от тях е под 5 

MW. Каскадата е разположена в югозападната част на Рила планина. Според дружеството 

предложеният нов тридесет и пет годишен срок на лицензията е съобразен с техническото 

състояние на основните производствени и спомагателни съоръжения на ВЕЦ „Рила“ и 

ВЕЦ „Пастра“ и с ключовата роля на съоръженията на двете централи за обезпечаването 

на трансформацията и преноса на електрическа енергия за клиентите от района на 

Рилския манастир и град Рила, както и за водоснабдяването на общините Рила и 

Кочериново. На следващо място е посочено, че през 2002 г. е извършено детайлно 

техническо обследване на състоянието на машините и съоръженията във 

водноелектрическите централи в каскада „Рила“, което е показало, че за 70-годишния 

експлоатационен срок на централите не са правени почти никакви инвестиции и се е 

разчитало единствено на текуща поддръжка на машините. Въз основа на проучването е 

изготвен план и инвестиционна програма за рехабилитация и модернизация на всички 

хидроагрегати и уредби от каскадата. Дружеството е изложило, че в изпълнение на 

изготвения план и инвестиционна програма в периода 2003 г. - 2020 г., „БАД Гранитоид“ 

АД е инвестирало в рехабилитация, ремонт и подмяна на основните производствени и 

спомагателни съоръжения на каскада „Рила“, което е довело до повишаване 

експлоатационната годност и надеждност на тези съоръжения и инсталации и съответно 

до удължаване на експлоатационния срок на съществуващите съоръжения за 

производство на електрическа енергия в двете централи. Посочено е, че извършената 

рехабилитация на ВЕЦ „Рила“ и ВЕЦ „Пастра“, изразяваща се в пълна подмяна на 

хидротурбинното оборудване, електрическите уредби и трансформатори, е осъществена 

от VOITH SIEMENS AG, която е водещ световен лидер в областта на оборудването за 

ВЕЦ, а общата стойност на инвестициите и ремонтите за периода 2001 г. – 2020 г. във 

ВЕЦ „Рила“ и ВЕЦ „Пастра“ възлиза на 22 761 хил. лв. (ВЕЦ „Пастра“ - 10 100 хил. лв., 

ВЕЦ „Рила“ - 12 661 хил. лв.). 

 

Правни аспекти: 

От извършена служебна справка в Търговския регистър, воден от Агенцията по 

вписванията към Министерството на правосъдието, е видно, че „БАД Гранитоид“ АД е 

търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон. Заявителят е акционерно 
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дружество, с ЕИК 130529409, със седалище и адрес на управление: Република България, 

област София (столица), община Столична, гр. София 1000, район Средец, ул. „Дякон 

Игнатий“ № 2, ет. 2. Дружеството е с предмет на дейност: производство и продажба на 

електроенергия след получаване на необходимите лицензии и всякаква съпътстваща 

дейност, друга незабранена от закона дейност. 

„БАД Гранитоид“ АД е с едностепенна система на управление - управлява се от 

съвет на директорите и се представлява от изпълнителния директор Георги Димов. 

Капиталът на дружеството е в размер на 554 000 лева, разпределен в 554 000 поименни 

акции, всяка с номинална стойност 1 лв.  

Предвид горното, „БАД Гранитоид“ АД е лице, регистрирано по Търговския закон, 

следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ. 

Видно от представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2 от НЛДЕ декларации от 

всички членове на съвета на директорите на „БАД Гранитоид“ АД, същите не са лишени 

от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за 

престъпление против собствеността или против стопанството. 

Съгласно представената декларация от изпълнителния директор на „БАД 

Гранитоид“ АД, представляваното от него дружество не е в производство по 

несъстоятелност, не е обявено в несъстоятелност и не е в ликвидация. Декларираните 

обстоятелства се установяват и от служебна справка в Търговския регистър към 

Агенцията по вписванията. КЕВР не е отнемала лицензия и не е отказвала издаването на 

лицензия на дружеството за дейността „производство на електрическа енергия“. 

При продължаване на срока на лицензията, съгласно чл. 69, ал. 1 от НЛДЕ, 

Комисията следва да прецени изпълнението на изискванията и задълженията по 

действащата лицензия и дали заявителят ще продължи да отговаря на условията за 

упражняване на лицензията за новия ѝ срок, а именно да е лице, регистрирано по 

Търговския закон, което притежава технически и финансови възможности, материални и 

човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания 

за осъществяване на дейността по лицензията, да има вещни права върху енергийните 

обекти, чрез които ще се осъществява дейността и да е представило доказателства, че 

енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността по лицензията, отговарят на 

нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда. На 

основание чл. 69, ал. 4 от НЛДЕ в производството за продължаване срока на лицензия се 

прилагат съответно редът и сроковете за подаване, разглеждане и решаване на искане за 

издаване на лицензия. Съгласно чл. 69, ал. 3 от НЛДЕ с решението за продължаване на 

срока на лицензията Комисията определя условията за осъществяване на лицензионната 

дейност за новия срок. 

Предвид изложеното по-горе, „БАД Гранитоид“ АД е търговец по смисъла на 

Търговския закон, не е в производство по несъстоятелност или ликвидация и КЕВР не му 

е отнемала или отказвала издаването на лицензия за същата дейност, поради което 

продължаването на срока на издадената лицензия няма да е в противоречие с 

разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ. 

Заявителят е посочил, че лицензионната дейност ще се осъществява чрез подробно 

описани в заявлението основни съоръжения на площадките на каскада „Рила“ - ВЕЦ 

„Рила“ и ВЕЦ „Пастра“, чрез които до настоящия момент е осъществявал дейността по 

производство на електрическа енергия. За удостоверяване на вещните си права върху 

енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността по лицензията, дружеството 

е представило заверено копие от нотариален акт, както и извлечение от инвентарна книга. 

 

Технически аспекти: 

„БАД Гранитоид“ АД започва дейността си през 2002 г. след възстановяване на 

собствеността си върху „Водноелектрическа каскада Рила“, включваща четири 

водноелектрически централи - ПАВЕЦ „Калин“, ВЕЦ „Каменица“, ВЕЦ „Пастра“ и ВЕЦ 

„Рила“ с обща инсталирана мощност 23,3 MW. ПАВЕЦ „Калин“ (първо стъпало на 

каскадата) и ВЕЦ „Каменица“ (второ стъпало на каскадата) са извън обхвата на 
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лицензията за производство на електрическа енергия, тъй като инсталирана им мощност е 

под 5 MW. ВЕЦ „Рила“ е последното (най-долното) стъпало от „Водноелектрическа 

каскада Рила“, а ВЕЦ „Пастра“ е предпоследното стъпало от каскадата. От ВЕЦ 

„Каменица“ се подава вода за питейното водоснабдяване на общините Рила и Кочериново. 

Каскадата от тези четири ВЕЦ, заедно с прилежащите им напорни тръбопроводи, 

изравнителни басейни, водохващания и водопровеждащите хидротехнически съоръжения, 

е разположена в югозападната част на планина Рила, в поречието на р. Рилска и нейния 

приток р. Каменица. 

1. ВЕЦ „ПАСТРА“ 

ВЕЦ „Пастра“ (н. в. 703 m) е с инсталирана мощност 5,5 MW. Централата е 

изградена в землището на с. Пастра, община Рила. Подаването на вода към изравнителния 

басейн на ВЕЦ „Пастра“ се осъществява чрез водохващане на р. Рилска и водохващане на 

р. Каменица. 

Съоръженията към ВЕЦ „Пастра“ обхващат: горен дневен изравнителен басейн с 

обем 40 000 m3, засипан стоманобетонов слабо-напорен тръбопровод, водна камера, 

апаратна камера, открит стоманен напорен тръбопровод, сграда на централата с два 

хидроагрегата и с закрити разпределителни уредби (ЗРУ 5 kV, ЗРУ 20 kV и ЗРУ 60 kV) и 

открита разпределителна уредба (ОРУ 60 kV). 

Водни турбини тип „Францис“ - № 1 и № 2 

Водна турбина № 1 тип „Францис“ хоризонтална, е произведена от фирма „VOITH“ 

Австрия и е със следните параметри: мощност - 2,4 MW, обороти - 1000 min-1, разчетен 

напор – 149 m, разчетен дебит 2,01 m3/s. На турбината е извършена пълна рехабилитация 

със съвременен дизайн на работното колело и направляващите лопатки през 2004 г.  

Водна турбина № 2 тип „Францис“ хоризонтална, е произведена от фирма „VOITH“ 

Австрия и е със следните параметри: мощност – 3,3 MW, обороти - 750 min-1, разчетен 

напор – 149 m, разчетен дебит 2,64 m3/s. На турбината е извършена пълна рехабилитация 

със съвременен дизайн на работното колело и направляващите лопатки през 2005 г. 

Електрически генератори - № 1 и № 2 

Синхронен генератор № 1, с хоризонтален вал с мощност 2,3 MW, произведен от 

фирма „BROWN BOVERI“, Швейцария. На Генератор № 1 е извършена пълна 

рехабилитация, включваща подмяна на статорната намотка и преизолиране на роторната 

намотка през 2004г. 

Синхронен генератор № 2, с хоризонтален вал с мощност 3,2 MW, произведен от 

фирма „BROWN BOVERI“, Швейцария. На Генератор № 2 е извършена пълна 

рехабилитация, включваща подмяна на статорната намотка и преизолиране на роторната 

намотка през 2005 г. 

Трансформатори и разпределителни електрически уредби 

Трансформатор № 1 тип TSPH – 04127/900, двунамотъчен, мощност 3,5 MVA, 

напрежение 63/5 kV е произведен от „ABB“, въведен в експлоатация през 2004 г. 

Генератор № 1 работи в блок „генератор-трансформатор“ с трансформатор № 1. 

Трансформатор № 2 тип TMT 5600/63, тринамотъчен, мощност 5,6/5,6/4,8MVA, 

напрежение 63/20/5 kV е произведен от „Hyundai Heavy Industries Co. Bulgaria “, въведен в 

експлоатация през 2005 г. Генератор № 2 е свързан на страна 5 kV на трансформатор № 2. 

Във ВЕЦ „Пастра“ са изградени следните разпределителни уредби: 

- закрита разпределителна уредба (ЗРУ) 5 kV, в която са монтирани 

измервателните трансформатори на генераторите, възбудителните трансформатори и 

трансформатор за собствени нужди на ВЕЦ, 

- закрита разпределителна уредба (ЗРУ) 20 kV, захранвана от трансформатор  

№ 2, от която се захранват изводи 20 kV (въздушни електропроводи) с диспечерски 

наименования „Рилски манастир“ и „Падала“, собственост на „ЧЕЗ Разпределение 

България“ АД за снабдяване с електрическа енергия на консуматорите в района, монтиран 

е и трансформатор за резервно захранване на собствените нужди на ВЕЦ, 

- свързани закрита (ЗРУ) и открита (ОРУ) разпределителни уредби 60 kV. 
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Трансформатори № 1 и № 2 са свързани към ЗРУ 60 kV, която е свързана с ОРУ 60 kV. 

ОРУ 60 kV на ВЕЦ „Пастра“ осъществява връзка съответно с: ПАВЕЦ „Калин“ чрез 

въздушен електропровод 60 kV с диспечерско наименование „Калин“, с ВЕЦ „Каменица“ 

чрез въздушен електропровод 60 kV с диспечерско наименование „Каменица“ и с ОРУ 60 

kV на ВЕЦ „Рила“ чрез въздушен електропровод 60 kV с диспечерско наименование 

„Кощана“, като произведената електрическа енергия се пренася към ОРУ 60 kV на ВЕЦ 

„Рила“ и от там към електропреносната мрежа на „ЕСО“ ЕАД. Въздушните 

електропроводи 60 kV са собственост на „ЕСО“ ЕАД. 

Автоматика и управление 

Във ВЕЦ „Пастра“ е оборудвана командна зала със съвременна цифрова апаратура 

и компютърно дистанционно управление на хидроагрегатите и съоръженията във ВЕЦ. 

Монтирани са и са въведени в експлоатация цифрови системи за управление, цифрови 

релейни защити, цифрови системи за синхронизация на генераторите и статични 

възбудителни системи. Рехабилитацията е извършена през 2004 г. – 2005 г. 

Производствени показатели 2002 – 2020 г. 

Произведената електрическа енергия от ВЕЦ „Пастра“ за периода 2002 г. - 2020 г. е 

530 087 MWh. Произведените количества електрическа енергия по години и работните 

часове на ВЕЦ „Пастра“ за същия период са показани в таблици. 

 

Производство ВЕЦ „Пастра“в МWh: 

Година 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ВЕЦ „Пастра“ 27 750 23 360 25 104 24 883 29 886 27 865 25 650 29 305 39 082 22 369 

Година 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Общо 

ВЕЦ „Пастра“ 22 169 28 005 33 149 32 848 34 481 26 678 31 038 19 386 27 079 530 087 

 

Работни часове на ВЕЦ „Пастра“ по години: 

Година 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ВЕЦ „Пастра“ 5 045 4 247 4 564 4 524 5 434 5 066 4 664 5 328 7 106 4 067 

Година 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Общо 

ВЕЦ „Пастра“ 4 031 5 092 6 027 5 972 6 269 4 851 5 643 3 525 4 924 96 379 

 

2. ВЕЦ „РИЛА“ 

ВЕЦ „Рила“ (н.в. 538 m) е с инсталирана мощност 9,9 MW. Централата е изградена 

в гр. Рила, община Рила. Към изравнителния басейн на ВЕЦ „Рила“ се подават 

отработените води от ВЕЦ „Пастра“ и води от водохващане на р. Рилска.  

Съоръженията към ВЕЦ „Рила“ обхващат: горен дневен изравнителен басейн с 

обем 44 000 m3, засипан стоманобетонов слабо-напорен тръбопровод, водна камера, 

апаратна камера, открит стоманен напорен тръбопровод, сграда на централата с три 

хидроагрегата и с закрити разпределителни уредби /ЗРУ 5 kV, ЗРУ 20 kV/ и открити 

разпределителни уредби /ОРУ 60 kV и ОРУ 110 kV/. 

Водни турбини тип „Францис“ - № 1, № 2 и № 3 

Водна турбина № 1 тип „Францис“ хоризонтална, е произведена от „VOITH“ -

Австрия и е със следните параметри: мощност – 3,3 MW, обороти - 750 min-1, разчетен 

напор – 154 m, разчетен дебит 2,66 m3/s. На турбината е извършена пълна рехабилитация 

със съвременен дизайн  на работното колело и направляващите лопатки през 2004 г.  

Водна турбина № 2 тип „Францис“ хоризонтална, е произведена от „VOITH“ 

Австрия и е със следните параметри: мощност – 3,3 MW, обороти - 750 min-1, разчетен 

напор – 154 m, разчетен дебит 2,66 m3/s. На турбината е извършена пълна рехабилитация 

със съвременен дизайн  на работното колело и направляващите лопатки през 2005 г. 

Водна турбина № 3 тип „Францис“, хоризонтална, произведена от фирма 

„CHARMILLES“ и е със следните параметри: мощност – 4,6 MW, обороти - 1000 min-1, 

разчетен напор – 154 m, разчетен дебит 3,5 m3/s. На турбината е извършена пълна 
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рехабилитация със съвременен дизайн  на работното колело и направляващите лопатки 

през 2007 г. 

Електрически генератори - № 1, № 2 и № 3 

Синхронен генератор № 1 и генератор № 2 са с хоризонтален вал с мощност 2,85 

MW, произведени от фирма „BROWN BOVERI“, Швейцария.  

На генератор № 1 и генератор № 2 е извършена пълна рехабилитация, включваща 

подмяна на статорната намотка и преизолиране на роторната намотка съответно през 2005 

г. и през 2006 г. 

Синхронен генератор № 3, с хоризонтален вал с мощност 4,2 MW, произведен от 

„SECHERON“, Швейцария. На генератор № 3 е извършена пълна рехабилитация, 

включваща подмяна на статорната намотка и преизолиране на роторната намотка през  

2006 г. 

Трансформатори и разпределителни електрически уредби 

Трансформатор № 1 тип TMP 20000/110, тринамотъчен, мощност 20/20/13,5 MVA, 

напрежение 110/20/5 kV, произведен от„Hyundai Heavy Industries Co. Bulgaria“, въведен в 

експлоатация през 2010 г. 

Трансформатор № 2 тип TMP 20000/115, двунамотъчен, мощност 20 MVA, 

напрежение 115/63 kV, произведен от„Hyundai Heavy Industries Co. Bulgaria“, въведен в 

експлоатация през 2010 г. 

Във ВЕЦ „Рила“ са изградени следните разпределителни уредби: 

- закрита разпределителна уредба (ЗРУ) 5 kV, към която са свързани 

генераторите на ВЕЦ „Рила“. В уредбата към генераторните шини 5 kV е монтиран 

трансформатор за собствени нужди на ВЕЦ „Рила“. ЗРУ 5 kV със общи събирателни шини 

е свързана с трансформатор № 1, към който се подава произведената от генераторите на 

ВЕЦ „Рила“ електрическа енергия. 

- закрита разпределителна уредба (ЗРУ) 20 kV, захранвана от трансформатор  

№ 1, от която се захранват пет извода 20 kV /въздушни електропроводи/ с диспечерски 

наименования „Струма“, „Рилска река“, „Вапцаров“, „Партизани“ и „Смочево“, 

собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за снабдяване с електрическа енергия 

на консуматорите в района, монтиран е и трансформатор за резервно захранване на 

собствените нужди на ВЕЦ, 

- открита разпределителна уредба (ОРУ) 60 kV, свързана с въздушен 

електропровод 60 kV с диспечерско наименование „Кощана“, по който се пренася 

произведената електрическа енергия от ВЕЦ „Пастра“, ВЕЦ „Каменица“ и ПАВЕЦ 

„Калин“ до Трансформатор № 2 във ВЕЦ „Рила“ и през който тя се трансформира на 110 

kV и се отдава в ЕЕС на „ЕСО“ ЕАД. 

- открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV, към която са свързани 

трансформатори № 1 и № 2. ОРУ 110 kV на ВЕЦ „Рила“ е свързана към преносната мрежа 

110 kV на „ЕСО“ ЕАД чрез два въздушни електропровода 110 kV с диспечерски 

наименования „Фенер“ и „Илинден“ и представляват елемент от тази преносна система. 

Автоматика и управление 

Във ВЕЦ „Рила“ е оборудвана командна зала със съвременна цифрова апаратура и 

компютърно дистанционно управление на хидроагрегатите и съоръженията във ВЕЦ. 

Монтирани са и са въведени в експлоатация цифрови системи за управление, цифрови 

релейни защити, цифрови системи за синхронизация на генераторите и статични 

възбудителни системи. Рехабилитацията е извършена през 2004 г. – 2007 г. 

 

Производствени показатели 2002 – 2020 г. 

Произведената електрическа енергия от ВЕЦ „Рила“ за периода 2002 г. - 2020 г. е  

766 865 MWh. Произведените количества електрическа енергия по години и работните 

часове на ВЕЦ за същия период са показани в таблици. 
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Производство ВЕЦ „Рила“в МWh: 
Год

ина 

2

002 

2

003 

2

004 

2

005 

2

006 

2

007 

2

008 

2

009 

2

010 

2

011 

ВЕ

Ц „Рила“ 

3

6 298 

3

6 104 

4

0 106 

4

4 882 

4

2 544 

3

3 885 

3

7 911 

4

8 589 

6

0 409 

3

2 613 

Год

ина 

2

012 

2

013 

2

014 

2

015 

2

016 

2

017 

2

018 

2

019 

2

020 

О

бщо 

ВЕ

Ц „Рила“ 

3

3 692 

4

0 785 

4

6 058 

4

5 420 

4

8 394 

3

5 628 

4

3 733 

2

5 793 

3

4 022 

7

66 865 

 

Работни часове на ВЕЦ „Рила“ по години: 
Год

ина 

2

002 

2

003 

2

004 

2

005 

2

006 

2

007 

2

008 

2

009 

2

010 

2

011 

ВЕ

Ц „Рила“ 

3

 667 

3

 647 

4

 051 

4

 534 

4

 297 

3

 423 

3

 829 

4

 908 

6

 102 

3

 294 

Год

ина 

2

012 

2

013 

2

014 

2

015 

2

016 

2

017 

2

018 

2

019 

2

020 

О

бщо 

ВЕ

Ц „Рила“ 

3

 403 

4

 120 

4

 652 

4

 588 

4

 888 

3

 599 

4

 418 

2

 605 

3

 437 

7

7 462 

 

В подкрепа на своето искане дружеството е представило следното: 

1. Доклад за техническото състояние на основни съоръжения във ВЕЦ 

„Пастра“ и ВЕЦ „Рила“, в който е констатирано добро техническо състояние; 

2. Протоколи за вибродиагностика на хидроагрегати във ВЕЦ „Пастра“ и ВЕЦ 

„Рила“: 

ХГ 1 Рила вибродиагностика  - Протокол № 75/29.11.2018 г. 

ХГ 2 Рила вибродиагностика  - Протокол № 77/29.12.2018 г. 

ХГ 3 Рила вибродиагностика  - Протокол № 76/29.11.2018 г. 

ХГ 1 Пастра вибродиагностика  - Протокол № 74/29.11.2018 г. 

ХГ 2 Пастра вибродиагностика - Протокол № 73/29.11.2018 г. 

Констатирано е добро техническо състояние. 

3. Протоколи диагностика на генератори във ВЕЦ „Рила“: 

Генератор 1 Рила диагностика      - Протокол № 1/22.01.2020 г. 

Генератор 1 Рила диагностика      - Протокол № 1/02.03.2021 г. 

Генератор 2 Рила диагностика       - Протокол № 1/01.07.2020 г. 

Генератор 2 Рила диагностика       - Протокол № 1/04.03.2021 г. 

Генератор 3 Рила диагностика       - Протокол № 2/18.02.2020 г. 

Генератор 3 Рила диагностика      - Протокол № 2/18.02.2021 г. 

Констатирано е добро техническо състояние. 

4. Протоколи от диагностика на генератори № 1 и № 2 във ВЕЦ „Пастра“: 

Генератор 1 Пастра диагностика    - Протокол № 2/10.02.2020 г. 

Генератор 1 Пастра диагностика    - Протокол № 2/23.02.2021 г. 

Генератор 2 Пастра диагностика    - Протокол № 1/13.02.2020 г. 

Генератор 2 Пастра диагностика    - Протокол № 1/25.02.2021 г. 

Констатирано е добро техническо състояние. 

5. Протоколи за извършени технически преглед по Наредба № 9 за техническа 

експлоатация на електрическите централи и мрежи на горен изравнителен басейн ВЕЦ 

„Рила“: Протоколи от 16.03.2018 г., от 18.10.2018 г., от 21.03.2019 г., от 08.10.2019 г., от 

12.03.2020 г. и от 12.10.2020 г. 

Констатирано е добро техническо състояние. 

6. Протоколи за извършени технически преглед по Наредба № 9 за техническа 

експлоатация на електрическите централи и мрежи на горен изравнителен басейн ВЕЦ 
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„Пастра“: Протоколи от 16.03.2018 г., от 18.10.2018 г. от 21.03.2019 г., от 08.10.2019 г., от 

12.03.2020 г. и от 12.10.2020 г. 

Констатирано е добро техническо състояние. 

7. Протоколи за извършени проверки от Регионален отдел „Надзор на 

язовирните стени и съоръженията към тях“ „Югозападна България“ (РО НЯСС) на горен 

изравнителен басейн ВЕЦ „Рила“: Протоколи от 21.05.2018 г. и от 08.05.2019 г. 

Констатирано е добро техническо състояние. 

8. Протоколи за извършени проверки от РО НЯСС „Югозападна България“ на 

горен изравнителен басейн ВЕЦ „Пастра“: Протокол от 21.05.2018 г. и от 08.05.2019 г. 

Констатирано е добро състояние. 

9. Протокол за приемане на възложено за изпълнение почистване от наноси на 

горен изравнителен басейн на ВЕЦ „Рила“ от 2020 г. 

10. Протокол за приемане на възложено за изпълнение почистване от наноси на 

горен изравнителен басейн на ВЕЦ „Пастра“ от 2019 г. 

11. Еднолинейни схеми на ВЕЦ „Рила“ и ВЕЦ „Пастра“; 

12. Управленска и организационна структура на дружеството, информация за 

числеността, образованието и квалификацията на персонала, зает в дейността по 

лицензията. 

13. Разрешително за водоползване № 0521/05.05.2004 г. и Решение  

№ 141/21.07.2014 г. на МОСВ за удължаване срока на Разрешително за водовземане  

№ 0521/05.05.2004 г. 

 

Относно поискания от дружеството 35-годишен срок на лицензията за 

производство на електрическа енергия следва да се отчете следното: 

Работните часове от 01.01 2002 г. до 31.12.2020 г. на турбините във ВЕЦ „Пастра“ 

са общо 96 379 h, а за ВЕЦ „Рила“ - общо 77 462 h. 

В периода 2004 г. - 2007 г. е извършената пълна рехабилитация на машините и 

оборудването в централите, като работните часове на централите след завършване на 

рехабилитацията им са съответно:  

• за ВЕЦ „Пастра“ – 77 999 h, 

• за ВЕЦ „Рила“     – 57 266 h,  

което за този тип турбини предполага дългосрочна нормална работа при наличния 

остатъчен експлоатационен ресурс. 

През 2018 г. и 2019 г. поетапно е извършено цялостно разглобяване на водните 

турбини във ВЕЦ „Рила“ и ВЕЦ „Пастра“ с цел дефектовка и установяване състоянието на 

компонентите от проточната част. От проведените огледи, измервания и сравняване с 

проектните размери и тегла е установено, че по конструкцията на турбините, работните 

колела и направляващите лопатки не е налице отнемане на материал вследствие на 

кавитационни процеси и абразивно въздействие. С оглед подобряване на работата на 

турбините са подменени бронзовите лабиринтни уплътнения на работните колела. След 

подмяната им с нови комплекти луфтовете спрямо работните колела съответстват на 

указаните от производителя, което осигурява работата на хидроагрегатите във ВЕЦ 

„Рила“ и ВЕЦ „Пастра“ с номинални количествени и качествени показатели.  

Извършените значителни инвестиционни и ремонтни дейности осигуряват работа 

на централите в съответствие с техните проектни характеристики. Поддържането на 

много добро техническо състояние на централите е и следствие и на извършвана текущата 

поддръжка, диагностиката, профилактиката, които се осъществяват съобразно годишните 

графици на обектите и изискванията на нормативните актове. За изпълнение на 

дейностите по поддръжката на машините и съоръженията си „БАД Гранитоид“ АД 

разполага с подготвен технически персонал, като включително: 

• дружеството няма регистрирани аварии по централите, които да са повлияли 
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на снабдяването с електрическа енергия в района; 

• няма допуснати и трудови злополуки, което е допълнително доказателство 

за техническото състояние на централите и стриктната техническа поддръжка на същите.  

Горепосочените факти са докладвани на КЕВР в рамките на предоставяната 

ежегодна информация, съгласно изискванията на издадената лицензия на „БАД 

Гранитоид“ АД. 

От представените документи е видно, че дружеството поддържа основните 

съоръжения в централите в добро техническо състояние. Извършват се ежегодни прегледи 

на съоръженията и в двете централи. Дружеството продължава да инвестира в 

модернизация на оборудването, основните производствени съоръжения, деривации и 

сграден фонд, което е важен фактор за ефективната експлоатация на водните централи в 

дългосрочен план и осигурява конкурентоспособност на дружеството в условията на 

свободен пазар на електрическа енергия. Наличен е квалифициран и обучен управленски 

и експлоатационен персонал – общо 56 човека. 

Каскадата осигурява и ще продължи да осигурява вода за нуждите на населението 

и земеделието в региона, където са разположени ВЕЦ. 

След извършените рехабилитационни дейности в двете централи работните часове 

от 2002 г. до края на 2020 г. на турбините във ВЕЦ „Рила“ са общо 77 462 h и за ВЕЦ 

„Пастра“ - 96 379 h, което за този тип турбини предполага дългосрочна нормална работа 

при наличния остатъчен експлоатационен ресурс. Дружеството е извършило значителни 

инвестиции в модернизация на оборудването и основните производствени и на 

спомагателните съоръжения, което е важен фактор за ефективната експлоатация на 

водните централи в дългосрочен план. Хидроагрегатите са на възраст 60-90 години и с 

наработени часове за 18 години в порядъка на 80 - 100 хил. часа и независимо от 

удължаването на експлоатационния срок на съществуващите съоръжения няма 

достатъчно обосновки за поискания максимален 35-годишен срок за изпълнение на 

лицензионната дейност. 

От представените документи е видно, че дружеството поддържа основните 

съоръжения в централите в добро техническо състояние. Извършват се ежегодни прегледи 

на съоръженията и в двете централи.  

Наличен е квалифициран и обучен експлоатационен персонал.  

Каскадата осигурява и ще продължи да осигурява вода и електрическа енергия за 

нуждите на населението в региона, където са разположени ВЕЦ. 

 

Във връзка с гореизложеното може да се направи извод, че дружеството 

притежава технически възможности да изпълнява лицензионната дейност, поради 

което срокът на лицензия № Л-113-01 от 20.03.2002 г. за производство на 

електрическа енергия може да бъде удължен с нови 25 (двадесет и пет) години, 

считано от 19.04.2022 г., при спазване на нормативните изисквания за експлоатация 

и ремонт на основните и спомагателните съоръжения в централите. 

 

Икономически аспекти: 

1. Финансови резултати за 2020 г. 

„БАД Гранитоид“ АД е представило одитиран годишен финансов отчет, обхващаш 

дейността „производство на електрическа енергия“ от четири водноелектрически 

централи. 

Съгласно представения одитиран годишен финансов отчет за 2020 г. общо за „БАД 

Гранитоид“ АД отчита печалба в размер на 3 905 хил. лв., увеличена спрямо отчетената 

печалба през 2019 г. от 3 873 хил. лв. Увеличението се дължи на по-високите приходи в 

сравнение с разходите, въпреки увеличените разходи с 3,87% спрямо 2019 г.  

Структурата на приходите включва приходи от продажби на електрическа енергия 

и други приходи. Увеличението на общите приходи се дължи на увеличението на 

приходите от продажба на електрическа енергия с 2,2% спрямо 2019 г. 
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Структурата на разходите включва разходи за: материали, външни услуги, 

персонал, амортизации, финансови и други разходи. Наблюдава се увеличение на общите 

разходи за 2020 г. спрямо 2019 г. с около 4%, като с най-голям относителен дял са 

разходите за външни услуги. 

Съотношението собствен капитал към дълготрайни активи е над единица със 

стойности 1,62 за 2020 г. и 1,54 за 2019 г.  

Общата ликвидност (съотношението между краткотрайни активи и 

краткосрочни пасиви) също е над единица и е 4,59 за 2020 г. спрямо 9,10 за предходната 

година. 

Съотношението между собствен капитал и краткосрочни и дългосрочни пасиви е 

9,16 за 2020 г. спрямо 22,06 за 2019 г.  

Въз основа на направения анализ на база обща балансова структура към края на  

2020 г. може да бъде направен извод, че дружеството е с добра обща ликвидност, т. е. 

разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения, както и с 

достатъчен собствен капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи и за покриване 

обслужването на дългосрочните и краткосрочните си задължения.  

2. Прогнозни финансови резултати за периода на бизнес плана 2022 г. – 2026 г. 

„БАД Гранитоид“ АД е представило прогнозни финансови отчети за периода 2022 

г. – 2026 г. За целия период на бизнес плана дружеството прогнозира общо за каскада 

„Рила“ да реализира печалба в размер, както следва: 3 780 хил. лв. за 2022 г.;  

3 946 хил. лв. за 2023 г.; 4 018 хил. лв. за 2024 г.; 3 254 хил. лв. за 2025 г.; 3 456 хил. лв. за 

2026 г. За ВЕЦ „Рила“ нетната печалба се предвижда в размер на 1 569 хил. лв. за 2022 г. 

спрямо 1 473 хил. лв. за 2026 г., а за ВЕЦ „Пастра“ – в размер на 1 270 хил. лв. за 2022 г. 

спрямо 1 084 хил. лв. за 2026 г. 

Положителните финансови резултати през целия период се дължат на 

прогнозираните по-високи приходи в сравнение с разходите. От общите приходи най-

високи са приходите от продажби на електрическа енергия, а от разходите с най-голям дял 

са разходите за външни услуги. В отчета за приходите и разходите сумата на приходите по 

обекти е формирана на база относителното тегло на отделния ВЕЦ в произведеното общо 

за дружеството количество електрическа енергия. За ВЕЦ „Рила“ е 42,51%, а за ВЕЦ 

„Пастра“ – 31,82%. Спадът на печалбата след 2024 г. се дължи на отпадането на 

надбавката, която се получава от ФСЕС. „БАД Гранитоид“ АД предвижда да компенсира 

този спад, като прогнозира увеличение на цените на електрическата енергия, реализирана 

на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). 

2.1. Прогнозни приходи: 

Дружеството прогнозира за разглеждания период, средногодишен приход от 

продажба на електрическа енергия общо за каскада „Рила“ в размер на 7 440 хил. лв., като 

за лицензираните централи (ВЕЦ „Рила“ и ВЕЦ „Пастра“) се предвижда да бъде общо в 

размер на 5 530 хил. лв. Годишните приходи са прогнозирани в размер, както следва: 

- За ВЕЦ „Рила“: 3 197 хил. лв. за 2022 г.; 3 265 хил. лв. за 2023 г.; 3 333 хил. лв. за 

2024 г.; 2 925 хил. лв. за 2025 г. и 3 095 хил. лв. за 2026 г.; 

- За ВЕЦ „Пастра“: 2 393 хил. лв. за 2022 г.; 2 444 хил. лв. за 2023 г.; 2 495 хил. лв. 

за 2024 г.; 2 189 хил. лв. за 2025 г. и 2 316 хил. лв. за 2026 г.; 

Прогнозните приходи са определени на база на производствената програма, премия 

от ФСЕС и средногодишни пазарни цени. 

 2.2. Прогнозни разходи 

 Общите разходи за каскада „Рила се прогнозират да се увеличават от 3 392 хил. лв. 

за 2022 г. на 3 490 хил. лв. през 2026 г., като с най-голям относителен дял са разходите за 

външни услуги, следвани от разходите за персонала. За лицензираните централи общите 

разходи са прогнозирани, както следва: за ВЕЦ „Рила“, в размер на 1 483 хил. лв. за 2022 

г. спрямо 1 478 хил. лв. за 2026 г., а за ВЕЦ „Пастра“ съответно 1 004 хил. лв. за 2022 г. и 

се предвиждат да се увеличават на 1 128 хил. лв. през 2026 г.  
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3. Прогноза за активи и пасиви  

Дружеството прогнозира нетекущите активи да намаляват от 8 999 хил. лв. за 2022 

г. на 7 424 хил. лв. за 2026 г. или с 18%, основно в частта на нематериалните активи. 

Текущите активи в периода на бизнес плана се увеличават от 7 876 хил. лв. за 2022 г. на 9 

070 хил. лв. за 2026 г. или с около 15%, предимно от увеличените активи в частта парични 

средства.  

Дългосрочните задължения, представляващи нетекущи провизии, са прогнозирани 

в размер на 102 хил. лв. за всяка година. Краткосрочните задължения, представляващи 

търговски и други задължения, се предвижда да намаляват от 783 хил. лв. за 2022 г. на 726 

хил. лв. за 2026 г. или намаление със 7,3%. 

За лицензираните централи „БАД Гранитоид“ АД предвижда: 

- За ВЕЦ „Рила“: нетекущите активи да намаляват от 3 504 хил. лв. за 2022 г. на 3 

080 хил. лв. за 2026 г. или с 12,10%, а текущите активи да се увеличават от 3 705 хил. лв. 

за 2022 г. на 4 009 хил. лв. за 2026 г. или с 8,2%. Нетекущите пасиви се прогнозират в 

размер на 43 хил. лв. годишно, а текущите пасиви да намаляват от 269 хил. лв. за 2022 г. 

на 245 хил. лв. в края на периода на бизнес плана. 

- За ВЕЦ „Пастра“: нетекущите активи да намаляват от 2 371 хил. лв. за 2022 г. на  

1 816 хил. лв. за 2026 г. или с 23,40%, а текущите активи да се увеличават от 2 223 хил. лв. 

за 2022 г. на 2 574 хил. лв. за 2026 г. или с 15,8%. Нетекущите пасиви се прогнозират в 

размер на 32 хил. лв. годишно, а текущите пасиви да намаляват от 199 хил. лв. за 2022 г. 

на 181 хил. лв. за 2026 г. 

3.1. Прогнозна структура на капитала на „БАД Гранитоид“ АД   

По отношение на капиталовата структура за периода 2022 г. - 2026 г. записаният 

капитал остава с непроменена стойност в размер на 554 хил. лв., резервите също са 

прогнозирани като постоянна величина в размер на 58 хил. лв. годишно. Дружеството 

предвижда намаление на собствения капитал от 15 990 хил. лв. за 2022 г. на 15 666 хил. лв. 

за 2026 г., в резултат на намаление на натрупаната и текуща печалба.  

Показателят покритие на нетекущи активи със собствен капитал, изчислен като 

съотношение между собствен капитал и нетекущи активи, е над единица през целия 

период като се увеличава от 1,78 за 2022 г. на 2,11 за 2026 г., което показва, че 

дружеството ще притежава достатъчно свободен собствен капитал да инвестира в нови 

дълготрайни активи. 

Показателят обща ликвидност, изчислен като съотношение между текущи активи 

и текущи пасиви, е над единица и също показва тенденция на увеличаване. Това означава, 

че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си 

задължения. 

Показателят за финансова автономност, отразяващ степента на независимост от 

използване на привлечени средства, изчислен като съотношение между пасиви и 

собствен капитал, е 18,07 за 2022 г. и се прогнозира да се увеличава до 18,92 за 2026 г. 

Това е индикатор, че дружеството ще притежава достатъчно собствен капитал за 

обезпечаване обслужването на дългосрочните и краткосрочните си задължения. 

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща 

балансова структура, показват, че дружеството ще бъде с много добра обща ликвидност и 

ще разполага с достатъчно собствен капитал да инвестира в нови дълготрайни активи, 

както и да покрива финансовите си задължения.  

Финансовата структура на дружеството се предвижда за целия период на 

бизнес плана да бъде 95% собствен капитал и 5% привлечени средства. 

3.2. Прогнозни парични потоци 

От представените прогнозни парични потоци за периода 2022 г. - 2026 г. е видно, 

че паричните постъпления ще бъдат от оперативната дейност, а плащанията са свързани с 
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трудови възнаграждения, към доставчици, за дивиденти, такси и комисионни, покупка на 

дълготрайни активи и други.  

От прогнозните парични потоци за периода 2022 г. - 2026 г. е видно, че 

прогнозираните парични наличности са с положителни стойности в края на всяка една 

година. 

 

3.3. Размер и начин на финансиране на прогнозираните инвестиции за 

лицензираната дейност 

Дружеството прогнозира общо инвестиционни разходи за периода 2022 г. - 2026 г. 

в размер на 560 хил. лв. За изпълнението на посочените инвестиции дружеството 

предвижда да финансира инвестиционната си програма със собствени средства. 

Въз основа на направения анализ и при така заложените финансови параметри 

за периода на бизнес план 2022 г. - 2026 г., може да бъде направен извод, че „БАД 

Гранитоид“ АД, ще притежава финансови възможности за осъществяване на 

лицензионната дейност. 

 

 Изказвания по т.1.: 

Докладва Д. Николкова. След проведеното на 16.06.2021 г. открито заседание няма 

постъпили възражения от дружеството, както и нови факти и обстоятелства, които да 

променят направените изводи в доклада. 

Д. Николкова прочете: 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 21, ал. 1, 

т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 69, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 

г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,  

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

РЕШИ: 

1. ПРОДЪЛЖАВА срока на лицензия № Л-113-01 от 20.03.2002 г. за дейността 

„производство на електрическа енергия“, издадена на „Българско акционерно дружество 

Гранитоид“ АД, с ЕИК 130529409, със седалище и адрес на управление: Република 

България, област София (столица), община Столична, гр. София 1000, район „Средец”, 

ул. „Дякон Игнатий“ № 2, ет. 2, с 25 години, считано от 19.04.2022 г., при спазване на 

нормативните изисквания за експлоатация и ремонт на основните и спомагателните 

съоръжения в централите и на условията за осъществяване на лицензионната дейност. 

2. ОПРЕДЕЛЯ условията за осъществяване на лицензионната дейност за новия 

срок, като одобрява актуализиран текст на лицензия № Л-113-01 от 20.03.2002 г. за 

дейността „производство на електрическа енергия“, приложение към настоящото 

решение. 

3. Във връзка с решенията по т. 1. и т. 2. одобрява актуализирани приложения 

към лицензията, които са приложения и към настоящото решение. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на 

решение. 

 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 21,  

ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 69, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 

г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. ПРОДЪЛЖАВА срока на лицензия № Л-113-01 от 20.03.2002 г. за дейността 

„производство на електрическа енергия“, издадена на „Българско акционерно дружество 

Гранитоид“ АД, с ЕИК 130529409, със седалище и адрес на управление: Република 
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България, област София (столица), община Столична, гр. София 1000, район „Средец”, ул. 

„Дякон Игнатий“ № 2, ет. 2, с 25 (двадесет и пет) години, считано от 19.04.2022 г., при 

спазване на нормативните изисквания за експлоатация и ремонт на основните и 

спомагателните съоръжения в централите и на условията за осъществяване на 

лицензионната дейност. 

2. ОПРЕДЕЛЯ условията за осъществяване на лицензионната дейност за новия 

срок, като одобрява актуализиран текст на лицензия № Л-113-01 от 20.03.2002 г. за 

дейността „производство на електрическа енергия“, приложение към настоящото 

решение. 

3. Във връзка с решенията по т. 1. и т. 2. одобрява актуализирани приложения към 

лицензията, които са приложения и към настоящото решение. 

 

 

В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, 

Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова - за), от които 

четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова) на членове на Комисията със стаж в енергетиката.  
 
 

По т.2. Комисията разгледа доклад относно утвърждаване на образци на 

заявления в сектор Водоснабдяване и канализация (ВиК) за одобряване по чл. 10 от 

ЗРВКУ и чл. 26 от НРКВКУ на бизнес план за развитието и дейността по 

предоставяне на ВиК услуги; за утвърждаване и одобряване по чл. 14 от ЗРВКУ и чл. 

19 от НРЦВКУ на цени на ВиК услуги; за преразглеждане по чл. 19 от ЗРВКУ и чл. 31 

от НРЦВКУ на цени на ВиК услуги; за актуализиране по чл. 32 от НРЦВКУ на 

бизнес план за развитието и дейността по предоставяне на ВиК услуги; и за 

одобряване по чл. 44 от НРКВКУ на общи условия на договорите за предоставяне на 

ВиК услуги на потребителите. 

 

Във връзка новия регулаторен период 2022-2026 г. и предстоящото внасяне на 

бизнес планове и заявления за цени на ВиК услуги за новия период, както и във връзка с 

доклад вх. № О-04-44-10 от 27.05.2021 г. на Държавна агенция „Електронно управление“ 

за извършена проверка за спазване на изискванията на Закона за електронно управление и 

подзаконовите нормативни актове по прилагането му, е извършен преглед на образците на 

заявления за сектор Водоснабдяване и канализация и са изготвени актуални образци на 

заявления които да бъдат публикувани в интернет страницата на КЕВР и в Единния 

портал за услуги и информация на КЕВР. 

 

1. Заявления за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени 

на ВиК услуги. 

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и 

канализационните услуги (ЗРВКУ), ВиК операторите разработват бизнес планове за  

5-годишни периоди, които съдържат производствена, ремонтна, инвестиционна и 

социална програма, с техническа и икономическа част. С разпоредбата на чл. 10, ал. 7 от 

ЗРВКУ законодателят е въвел изрично задължение за всички ВиК оператори да 

предоставят в Комисията бизнес плановете по чл. 10, ал. 1, не по късно от 6 месеца преди 

изтичането на последната година, съгласно действащия бизнес план. 

Съгласно изменението на § 14 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона 

за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), обнародвано в ДВ, бр. 58 oт 
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31.07.2015 г., настоящият петгодишен регулаторен период започна от 1 януари 2017 г. и 

приключва на 31.12.2021 г., респективно следващият регулаторен период следва да 

започне от 1 януари 2022 г., а ВиК операторите следва да представят за одобряване в 

КЕВР нови бизнес планове до 30.06.2021 г. 

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

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

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

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

регулаторния период по чл. 10, ал. 1 от 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 за новия регулаторен период 2022-2026 г., както следва: 

- Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на 

водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2022-2026 г., 

приети с решение по т. 1 от Протокол № 82 от 27.04.2021 г. (Указания НРКВКУ); 

- Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните 

услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2022-2026 г., по т. 2 

от Протокол № 82 от 27.04.2021 г.  (Указания НРЦВКУ); 

- Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. за определяне на групи ВиК оператори за 

регулаторен период 2022-2026 г. и определяне на прогнозни конкретни цели за 

показателите за качество на ВиК услугите за 2026 г. 

- Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г. за утвърждаване на норма на възвръщаемост 

на капитала и нива на нетен цикъл на оборотния капитал за ВиК операторите за 

регулаторен период 2022-2026 г. 

 

Съгласно чл. 26, ал. 1 от НРКВКУ, ВиК операторите представят за одобряване от 

Комисията бизнес план за развитието и дейността си за период съгласно ЗРВКУ, като 

съдържаните основни елементи са описани в разпоредбите на чл. 26. 

Съгласно чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ, ВиК операторите представят за утвърждаване от 

Комисията образуваните съгласно НРЦВКУ по чл. 13, ал. 5 цени. Одобряването на 

техническата и икономическата част на бизнес плановете е условие за одобряването им в 

частта за цените. 

Съгласно чл. 19, ал. 1, т. 2 от НРЦВКУ, ВиК операторът подава заявление до 

Комисията за утвърждаване на цени за първия ценови период и одобряване на цени за 

всеки от следващите ценови периоди от регулаторния период при прилагане на метода 

„горна граница на цени“ по чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ. Съгласно чл. 19, ал. 2 от НРЦВКУ, 

заявлението по ал. 1 е неразделна част от бизнес плана на ВиК оператора съгласно чл. 10, 

ал. 3, т. 7 ЗРВКУ. Съгласно чл. 19, ал. 3 от НРЦВКУ, заявлението по ал. 1 се подава по 

образец, утвърден от Комисията, едновременно с представянето на бизнес плана за 

одобряване по реда на НРКВКУ.  

В чл. 20, ал. 1 от НРЦВКУ са посочени изискванията за материалите, които се 

прилагат към заявлението по чл. 19, като съгласно чл. 20, ал. 2 от НРЦВКУ, ВиК 

операторите не са задължени да предоставят информация, документи и данни по ал. 1, 

които Комисията може да получи чрез безплатен достъп до публичен регистър или които 

вече са били предоставени на Комисията по законоустановения ред. Наличието на тези 

обстоятелства се посочва изрично в заявлението по чл. 19. В чл. 21 от НРЦВКУ са 

посочени изисквания за ВиК оператора да посочи в заявлението по чл. 19 прогнози, 

обосновки, технически, икономически и финансови данни, които дружествата на практика 

посочват в бизнес плана, чиято неразделна част е и заявлението по чл. 19 от НРЦВКУ. 

Съгласно чл. 27 от НРЦВКУ, Комисията приема общо решение по бизнес плана и 

заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. 
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В тази връзка са актуализирани: 

1. Заявление по чл. 10 от ЗРВКУ и чл. 26 от НРКВКУ за  одобряване на бизнес 

план за развитието и дейността по предоставяне на водоснабдителни и 

канализационни услуги, съдържащ изискуемите по чл. 26 от НРКВКУ основни 

елементи, изготвен във формат и с приложени документи съгласно изискванията на 

Указания НРКВКУ.  
В заявлението е предвиден избран от дружеството начин за получаване на общото 

решение за одобряване на бизнес план и цени на ВиК услуги, декларация относно 

истинността на предоставената информация в случай, че заявлението се подава по 

електронен път и пълномощно в случай, че заявлението се подава от представител на 

заявителя. 

2. Заявление по чл. 14 от ЗРВКУ и чл. 19 от НРЦВКУ за утвърждаване и 

одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, съдържащо 

изискуемите елементи по чл. 20, ал. 1 от НРЦВКУ и деклариране, че изискуемите 

прогнозни, обосновки и данни по чл. 21 от НРЦВКУ са представени в бизнес плана. 

В заявлението са предвидени декларация относно истинността на предоставената 

информация в случай, че заявлението се подава по електронен път и пълномощно в 

случай, че заявлението се подава от представител на заявителя. 

 

2. Заявления за преразглеждане на цени на ВиК услуги и актуализация на бизнес 

план   

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

Комисията служебно или по искане на ВиК оператори, когато възникне непредвидено или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, което съществено променя приходите и 

икономически обоснованите разходи на ВиК операторите. 

Процедурата по преразглеждане на цените и/или актуализация на бизнес плана е 

предвидена в глава четвърта, раздел трети 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 ВиК оператора съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1 и 2 (т. 2). Съгласно чл. 

31, ал. 2 от НРЦВКУ, процедурата по ал. 1 се открива по заявление от заинтересования 

ВиК оператор. За подаването и разглеждането на заявлението се прилагат съответно 

разпоредбите на раздел І. 

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: 

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

икономически обоснованите разходи на ВиК оператора с повече от 2 на сто (т. 1); 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 ВиК оператора по чл. 31, ал. 2; при 

необходимост Комисията може да поиска допълнителни доказателства (т. 2). Съгласно чл. 

33, ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията се произнася за наличието или липсата на условията по 

чл. 32, ал. 1 с решение.  

Същевременно, съгласно чл. 32, ал. 2 от НРЦВКУ, когато събитията по ал. 1, т. 1 в 

тяхната съвкупност водят до изменение на приходите или икономически обоснованите 

разходи на ВиК оператора с повече от 10 на сто, може да се открие процедура за 

актуализация на бизнес плана. Съгласно чл. 29 от НРКВКУ, бизнес плановете на ВиК 

операторите се изменят по реда за приемането им. 

 

В тази връзка са актуализирани: 

3. Заявление по чл. 19 от ЗРВКУ и чл. 31 от НРЦВКУ за преразглеждане на 

цени на водоснабдителните и канализационните услуги, съдържащо изискуемите 

обстоятелства по чл. 31, ал. 1 и ал. 3 от НРЦВКУ, и изискуемите документи по чл. 20, ал. 1 



 17 

от НРЦВКУ. 

В заявлението е предвиден избран от дружеството начин за получаване на 

решението по чл. 33, ал. 1 от НРЦВКУ, декларация относно истинността на 

предоставената информация в случай, че заявлението се подава по електронен път и 

пълномощно в случай, че заявлението се подава от представител на заявителя. 

4. Заявление по чл. 32 от НРЦВКУ за актуализиране на бизнес план за 

развитието и дейността по предоставяне на водоснабдителни и канализационни 

услуги, съдържащо изискуемите обстоятелства по чл. 32 от НРЦВКУ, изискуемите по чл. 

26 от НРКВКУ основни елементи, изготвен във формат и с приложени документи 

съгласно изискванията на Указания НРКВКУ. 

В заявлението е предвиден избран от дружеството начин за получаване на общото 

решение за одобряване на бизнес план и цени на ВиК услуги, декларация относно 

истинността на предоставената информация в случай, че заявлението се подава по 

електронен път и пълномощно в случай, че заявлението се подава от представител на 

заявителя. 

 

3. Заявления за одобряване на общите условия на договорите за предоставяне на ВиК 

услугите на потребителите  

Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 5 от ЗРВКУ, Комисията одобрява общите условия на 

договорите за предоставяне на ВиК услугите на потребителите.  

Редът за одобряване на общите условия на договорите за предоставяне на ВиК 

услугите на потребителите е регламентиран в глава седма на НРКВКУ, като в чл. 44 от 

НРКВКУ е регламентирано задължителното съдържание (ал. 2), публично оповестяване 

на проектите на общи условия от оператора (ал. 4), документите които се предоставят от 

ВиК оператора в Комисията при представянето на проекта на общи условия за одобряване 

в Комисията (ал. 5). 

Съгласно чл. 45, ал. 1 от НРКВКУ, Комисията се произнася с решение по искането 

за одобряване на общите условия в срок 45 дни от получаването на заявлението по чл. 44, 

ал. 5 или, ако Комисията е упражнила правомощието си по чл. 44, ал. 6, след получаване 

на допълнителната информация и/или изпълнение на задължителните указания. 

 

В тази връзка е актуализирано: 

5. Заявление по чл. 44 от НРКВКУ за одобряване на общи условия на 

договорите за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на 

потребителите, съдържащо изискуемите обстоятелства и документи по чл. 44 от 

НРКВКУ. 

В заявлението е предвиден избран от дружеството начин за получаване на 

решението по чл. 45, ал. 1 от НРКВКУ, декларация относно истинността на 

предоставената информация в случай, че заявлението се подава по електронен път и 

пълномощно в случай, че заявлението се подава от представител на заявителя. 

 

Във всички заявления е посочен ред за подаването им - на място в деловодството на 

КЕВР (на хартиен и електронен носител), по пощата/куриер (на хартиен и електронен 

носител) или чрез Единния портал за предоставяне на информация и услуги от КЕВР 

(подписани от заявителя с квалифициран електронен подпис).   

 

В актуализираните заявления не се изискват данни, които са налични и могат да се 

съберат по служебен път.   

 

Изказвания по т.2.: 

Докладва И. Касчиев. Във връзка с новия регулаторен период 2022-2026 г. и 

предстоящото внасяне на бизнес планове и заявления за цени на ВиК услуги за новия 

период, както и във връзка с постъпилия доклад от 27.05.2021 г. на Държавна агенция 

„Електронно управление“ за извършена проверка за спазване на изискванията на Закона за 
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електронно управление и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, е 

извършен преглед на образците на заявления за сектор Водоснабдяване и канализация и са 

изготвени актуални образци на заявления, които да бъдат публикувани на интернет 

страницата на КЕВР и на Единния портал за услуги и информация на КЕВР. В доклада е 

представена подробна информация за нормативните изисквания за петте образци на 

заявления. 

По т.1. Заявления за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на 

цени на ВиК услуги. Посочени са приетите вече указания от Комисията за новия 

регулаторен период, изискванията в ЗРВКУ, НРКВКУ и НРЦВКУ. Представени са 

актуализирани заявления за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на 

цени на водоснабдителните и канализационните услуги за следващия регулаторен период. 

В т. 2. е представена информация за нормативните изисквания в случаите, когато 

дружествата имат право да внесат заявления за преразглеждане на одобрените цени на 

ВиК услуги или актуализация на одобрения бизнес план. Предложени са актуализирани 

заявления за тези две услуги. 

В т. 3. са представени нормативните изисквания в НРКВКУ и е предложен 

актуализиран образец на заявление за одобряване на общите условия на договорите за 

предоставяне на ВиК услугите на потребителите. Образците са съобразени със 

съответните нормативни изисквания, както и с дадените Указания от Държавна агенция 

„Електронно управление“. 

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 конкретно посочените разпоредби от ЗРВКУ, НРКВКУ и НРЦВКУ, 

работната група предлага Комисията за енергийно и водно регулиране да приеме следните 

решения: 

1. Да разгледа и приеме настоящия доклад. 

2. Да одобри: 

2.1. образец на заявление по чл. 10 от ЗРВКУ и чл. 26 от НРКВКУ за одобряване на 

бизнес план за развитието и дейността по предоставяне на водоснабдителни и 

канализационни услуги. 

2.2. образец на заявление по чл. 14 от ЗРВКУ и чл. 19 от НРЦВКУ за утвърждаване 

и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги. 

2.3. образец на заявление по чл. 19 от ЗРВКУ и чл. 31 от НРЦВКУ за 
преразглеждане на цени на водоснабдителните и канализационните услуги. 

2.4. образец на заявление по чл. 32 от НРЦВКУ за актуализиране на бизнес план за 

развитието и дейността по предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. 

2.5. образец на заявление по чл. 44 от НРКВКУ за одобряване на общи условия на 

договорите за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на 

потребителите. 

3. Образците на заявления по т. 2.1 – 2.5 да бъдат публикувани на интернет 

страницата на КЕВР. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на 

решение, прочетен от И. Касчиев. 

 

 

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. 10, чл. 14 и чл. 19 от Закон за регулиране на водоснабдителните и 

канализационните услуги, чл. 26 и чл. 44 от Наредба за регулиране на качеството на 

водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 19, чл. 31 и чл. 32 от Наредба за 

регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги,  

 

Комисията за енергийно и водно регулиране  
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Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад относно утвърждаване на образци на заявления в сектор 

Водоснабдяване и канализация (ВиК) за одобряване по чл. 10 от ЗРВКУ и чл. 26 от 

НРКВКУ на бизнес план за развитието и дейността по предоставяне на ВиК услуги; за 

утвърждаване и одобряване по чл. 14 от ЗРВКУ и чл. 19 от НРЦВКУ на цени на ВиК 

услуги; за преразглеждане по чл. 19 от ЗРВКУ и чл. 31 от НРЦВКУ на цени на ВиК 

услуги; за актуализиране по чл. 32 от НРЦВКУ на бизнес план за развитието и дейността 

по предоставяне на ВиК услуги; и за одобряване по чл. 44 от НРКВКУ на общи условия на 

договорите за предоставяне на ВиК услуги на потребителите; 

2. Одобрява: 

2.1. образец на заявление по чл. 10 от ЗРВКУ и чл. 26 от НРКВКУ за  одобряване на 

бизнес план за развитието и дейността по предоставяне на водоснабдителни и 

канализационни услуги; 

2.2. образец на заявление по чл. 14 от ЗРВКУ и чл. 19 от НРЦВКУ за утвърждаване 

и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги; 

2.3. образец на заявление по чл. 19 от ЗРВКУ и чл. 31 от НРЦВКУ за 

преразглеждане на цени на водоснабдителните и канализационните услуги; 

2.4. образец на заявление по чл. 32 от НРЦВКУ за актуализиране на бизнес план за 

развитието и дейността по предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги; 

2.5. образец на заявление по чл. 44 от НРКВКУ за одобряване на общи условия на 

договорите за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на 

потребителите. 

3. Образците на заявления по т. 2.1 – 2.5 да бъдат публикувани на интернет 

страницата на КЕВР. 

 

 

В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, 

Евгения Харитонова – 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.  

 

 

По т.3. Комисията разгледа доклад относно подход за определяне на коефициент 

за подобряване на ефективността Е и индикативни коефициенти Е на ВиК 

операторите. 

 

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и 

канализационните услуги (ЗРВКУ), ВиК операторите разработват бизнес планове за  

5-годишни периоди, които съдържат производствена, ремонтна, инвестиционна и 

социална програма, с техническа и икономическа част. С разпоредбата на чл. 10, ал. 7 от 

ЗРВКУ законодателят е въвел изрично задължение за всички ВиК оператори да 

предоставят в Комисията бизнес плановете по чл. 10, ал. 1, не по късно от 6 месеца преди 

изтичането на последната година, съгласно действащия бизнес план. 

Съгласно изменението на § 14 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона 

за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), обнародвано в ДВ, бр. 58 oт 

31.07.2015 г., настоящият петгодишен регулаторен период започна от 1 януари 2017 г. и 

приключва на 31.12.2021 г., респективно следващият регулаторен период следва да 

започне от 1 януари 2022 г., а ВиК операторите следва да представят за одобряване в 
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КЕВР нови бизнес планове до 30.06.2021 г. 

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

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

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

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

регулаторния период по чл. 10, ал. 1 от 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 за новия регулаторен период 2022-2026 г., както следва: 

- Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на 

водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2022-2026 г., 

приети с решение по т. 1 от Протокол № 82 от 27.04.2021 г. (Указания НРКВКУ); 

- Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните 

услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2022-2026 г., по т. 2 

от Протокол № 82 от 27.04.2021 г.  (Указания НРЦВКУ); 

- Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. за определяне на групи ВиК оператори за 

регулаторен период 2022-2026 г. и определяне на прогнозни конкретни цели за 

показателите за качество на ВиК услугите за 2026 г. 

- Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г. за утвърждаване на норма на възвръщаемост 

на капитала и нива на нетен цикъл на оборотния капитал за ВиК операторите за 

регулаторен период 2022-2026 г. 

 

Съгласно чл. 6, т. 2 на 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. 

Коефициент Х 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 В и К оператор и се определя от Комисията за всеки ценови период 

с решението по чл. 27, ал. 1. 

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 Комисията определя конкретните 

разходи за всеки В и К 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 В и К услугите, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4; 

Y – 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. 27, ал. 1 на НРЦВКУ, Комисията приема решение по бизнес плана и 

ценовото заявлението след провеждане на открито заседание и обществено обсъждане. 

 

Съгласно т. 9. 1 от Указания НРЦВКУ, Коефициентът „E“ се изчислява за всяка 

година от регулаторния период за всеки ВиК оператор чрез сравнителен анализ на 

разходите за предоставяне на ВиК услуги и в зависимост от групата, в която операторът е 

разпределен от Комисията по реда на чл. 23, ал. 1 от НРКВКУ. С коефициента „Е“ се 

коригира в отрицателна посока одобрената цена, която подлежи на корекция във 

формулата по т. 8.    
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Съгласно т. 9.1.1 от Указания НРЦВКУ, При изчисление на индивидуалния 

коефициент „Е“ Комисията взима предвид отстояние на отчетните нива за 2019 г. на 

показателите за качество, определени като единни показатели за ефективност по смисъла 

на чл. 13, ал. 3 от ЗРВКУ за регулаторен период 2022-2026 г., спрямо дългосрочните нива 

на показателите съгласно чл. 18 от НРКВКУ, и съотношение на оперативните разходи (без 

разходите за амортизации) спрямо фактурираните количества за регулирани услуги по чл. 

2, ал. 1, т. 1-3 от НРЦВКУ за 2019 г. Кoeфициент „Е“ се изчислява като процент (дял) от 

инфлацията, използвана за годишни изменения на одобрените цени на ВиК услуги по реда 

на Раздел II от Глава четвърта на НРЦВКУ. 

Съгласно т. 9.1.2 от Указания НРЦВКУ, Комисията приема с решение подход за 

определяне на коефициент за подобряване на ефективността Е и индикативни 

коефициенти Е на ВиК операторите. Коефициентът „E“ се определя от Комисията по реда 

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

 

Съгласно т. 51.1 от Указания НРКВКУ, за регулаторен период 2022-2026 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 (%). За дружества, които нямат големи зони на водоснабдяване се 

прилага ПК2б – 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 малки зони 

на водоснабдяване (%); 

б. ПК4а - общи загуби на вода във водоснабдителните системи и срокове за тяхното 

намаляване (м3/км/ден); 

в. ПК6 - налягане във водоснабдителната система (%); 

г. ПК11г - рехабилитация на водопроводната мрежа (%); 

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

 

Въз основа на гореизложеното се предлага следния подход за определяне на 

коефициент за подобряване на ефективността Е и индикативни коефициенти Е на 

ВиК операторите: 

Анализирани са данни за отстояния на отчетните нива за 2019 г. на показателите за 

качество, определени като единни показатели за ефективност по смисъла на чл. 13, ал. 3 

от ЗРВКУ за регулаторен период 2022-2026 г., спрямо дългосрочните нива на 

показателите съгласно чл. 18 от НРКВКУ, и съотношение на оперативните разходи (без 

разходите за амортизации) спрямо фактурираните количества за регулирани услуги по чл. 

2, ал. 1, т. 1-3 от НРЦВКУ за 2019 г. за ВиК операторите, определени по групи дружества 

съгласно решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. 

 

1. Нива на показателите за качество, определени като единни показатели за 

ефективност по смисъла на чл. 13, ал. 3 от ЗРВКУ за регулаторен период 2022-2026 г. 

Отчетените от ВиК операторите нива за 2019 г. на показателите за качество, 

определени като единни показатели за ефективност по смисъла на чл. 13, ал. 3 от ЗРВКУ 

за регулаторен период 2022-2026 г. са, както следва: 

ВиК оператор Група 
ПК2а ПК2б ПК4а ПК6 ПК11г ПК12е 

% % м3/км/д % % % 

"ВиК" ЕАД, гр. Бургас голям 100%   20,52 8% 0,82% 92% 

"ВиК Добрич" АД, гр. Добрич голям 100%   27,09 8% 1,00% 20% 

"ВиК" ЕООД, гр. Плевен голям 100%   13,99 11% 0,43% 74% 

"ВиК" ЕООД, гр. Пловдив голям 100%   30,50 0% 1,18% 36% 

"ВиК" ЕООД, гр. Стара Загора голям 98%   14,30 16% 0,64% 53% 

"ВиК -Варна" ООД, гр. Варна голям 100%   27,01 56% 0,23% 54% 

"Софийска вода" АД голям 100%   47,77 98% 1,29% 89% 

"ВиК Йовковци" ООД, гр. Велико Търново голям 100%   12,35 16% 0,18% 87% 

"ВиК" ЕООД, гр. Благоевград голям 100%   21,31 6% 1,08% 58% 
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"ВиК" ООД, гр. Русе среден 100%   8,49 64% 0,87% 100% 

"ВиК-Видин" ЕООД, гр. Видин среден 99%   4,69 3% 0,36% 30% 

"Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил среден 100%   10,02 0% 0,21% 67% 

"Водоснабдяване и канализационни услуги" ЕООД, гр. Пазарджик среден 100%   28,11 18% 0,75% 47% 

"Водоснабдяване -  Дунав" ЕООД, гр. Разград среден 99%   14,96 32% 0,21% 55% 

"ВиК" ЕООД, гр. Смолян среден 100%   6,49 17% 2,52% 66% 

"ВиК" ЕООД, гр. София среден 100%   10,30 3% 0,61% 14% 

"ВиК" ЕООД, гр. Хасково среден 98%   7,41 3% 0,15% 41% 

"ВиК" ЕООД, гр. Ямбол среден 100%   24,42 11% 0,11% 69% 

"ВиК" ООД, гр. Габрово среден 100%   10,52 0% 0,93% 70% 

"ВиК"АД, гр. Ловеч среден 100%   7,71 1% 0,23% 34% 

"ВиК" ООД, гр. Монтана среден 100%   22,85 1% 0,69% 42% 

"ВиК" ООД, гр. Враца среден 100%   11,32 40% 2,05% 38% 

"ВиК" ООД, гр. Кърджали среден 99%   8,41 20% 1,23% 33% 

"ВиК" ООД, гр. Перник среден 100%   35,61 55% 0,19% 100% 

"ВиК" ООД, гр. Силистра среден 100%   9,05 54% 0,17% 50% 

"ВиК - Сливен" ООД, гр. Сливен среден 100%   49,07 34% 0,38% 29% 

"ВиК" ООД, гр. Търговище среден 100%   9,16 62% 0,17% 89% 

"ВиК -Шумен" ООД, гр. Шумен среден 98%   35,11 20% 0,22% 33% 

"ВиК " ООД, гр. Исперих малък 100%   6,67 0% 0,37% 77% 

"ВиК - Берковица" ЕООД, гр. Берковица малък 93%   19,42 0% 0,00% 12% 

"ВКТВ ЕООД, гр. Велинград малък 98%   32,49 0% 3,34% 100% 

"ВКС" ЕООД, гр. Пещера малък 100%   22,42 0% 0,16% 74% 

"УВЕКС" ЕООД, гр. Сандански малък 100%   41,70 0% 0,47% 60% 

"ВиК Стенето" ЕООД, гр. Троян малък 100%   7,71 69% 1,80% 100% 

"ВиК - Батак" ЕООД, гр. Батак микро   100% 3,51 0% 0,00% 68% 

"ВиК" ЕООД, гр. Белово микро 100%   26,45 25% 0,00% 0% 

"Инфрастрой" ЕООД, гр. Брацигово микро 100%   5,68 13% 0,06% 56% 

"ВиК - Кресна" ЕООД, гр. Кресна микро   100% 23,77 0% 0,00% 96% 

"ВКТВ" ЕООД, гр. Ракитово микро 100%   11,70 0% 0,00% 24% 

"ВиК Паничище" ЕООД, гр. Сапарева баня микро   100% 16,65 0% 0,04% 40% 

Дългосрочни нива  99% 98% 15 100% 1,25% 90% 

 

Отстоянията на отчетните нива за 2019 г. на показателите за качество, определени 

като единни показатели за ефективност по смисъла на чл. 13, ал. 3 от ЗРВКУ за 

регулаторен период 2022-2026 г., спрямо дългосрочните нива на показателите съгласно 

чл. 18 от НРКВКУ са, както следва: 

ВиК оператор Група 

Отстояние на отчетни нива 2019 г. спрямо дългосрочни нива 

ПК2а / 

ПК2б 
ПК4а ПК6 ПК11г ПК12е 

% м3/км/д % % % 

"ВиК" ЕАД, гр. Бургас голям 1,00% 5,52 -92,25% -0,43% 2,40% 

"ВиК Добрич" АД, гр. Добрич голям 0,60% 12,09 -92,40% -0,25% -70,37% 

"ВиК" ЕООД, гр. Плевен голям 0,81% -1,01 -88,72% -0,82% -15,98% 

"ВиК" ЕООД, гр. Пловдив голям 0,87% 15,50 -100,00% -0,07% -53,86% 

"ВиК" ЕООД, гр. Стара Загора голям -0,59% -0,70 -83,84% -0,61% -36,59% 

"ВиК -Варна" ООД, гр. Варна голям 0,74% 12,01 -43,95% -1,02% -36,07% 

"Софийска вода" АД голям 0,87% 32,77 -2,49% 0,04% -0,51% 

"ВиК Йовковци" ООД, гр. Велико Търново голям 0,92% -2,65 -83,66% -1,07% -2,58% 

"ВиК" ЕООД, гр. Благоевград голям 1,00% 6,31 -94,44% -0,17% -31,69% 

"ВиК" ООД, гр. Русе среден 0,94% -6,51 -35,77% -0,38% 10,00% 

"ВиК-Видин" ЕООД, гр. Видин среден -0,38% -10,31 -97,18% -0,89% -59,76% 

"Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил среден 0,92% -4,98 -100,00% -1,04% -22,91% 

"Водоснабдяване и канализационни услуги" ЕООД, гр. Пазарджик среден 0,53% 13,11 -81,94% -0,50% -42,88% 

"Водоснабдяване -  Дунав" ЕООД, гр. Разград среден 0,21% -0,04 -67,74% -1,04% -35,14% 

"ВиК" ЕООД, гр. Смолян среден 0,67% -8,51 -83,25% 1,27% -23,57% 

"ВиК" ЕООД, гр. София среден 1,00% -4,70 -96,88% -0,64% -75,57% 

"ВиК" ЕООД, гр. Хасково среден -1,33% -7,59 -97,46% -1,10% -49,48% 

"ВиК" ЕООД, гр. Ямбол среден 1,00% 9,42 -89,06% -1,14% -21,02% 

"ВиК" ООД, гр. Габрово среден 0,93% -4,48 -100,00% -0,32% -19,62% 

"ВиК"АД, гр. Ловеч среден 1,00% -7,29 -98,98% -1,02% -55,78% 

"ВиК" ООД, гр. Монтана среден 1,00% 7,85 -99,25% -0,56% -47,73% 
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"ВиК" ООД, гр. Враца среден 1,00% -3,68 -60,00% 0,80% -52,11% 

"ВиК" ООД, гр. Кърджали среден -0,07% -6,59 -79,93% -0,02% -57,10% 

"ВиК" ООД, гр. Перник среден 1,00% 20,61 -45,32% -1,06% 10,00% 

"ВиК" ООД, гр. Силистра среден 1,00% -5,95 -46,38% -1,08% -40,17% 

"ВиК - Сливен" ООД, гр. Сливен среден 0,90% 34,07 -66,40% -0,87% -61,47% 

"ВиК" ООД, гр. Търговище среден 0,83% -5,84 -38,05% -1,08% -0,50% 

"ВиК -Шумен" ООД, гр. Шумен среден -1,33% 20,11 -80,13% -1,03% -56,78% 

"ВиК " ООД, гр. Исперих малък 1,00% -8,33 -100,00% -0,88% -13,11% 

"ВиК - Берковица" ЕООД, гр. Берковица малък -5,83% 4,42 -100,00% -1,25% -78,22% 

"ВКТВ ЕООД, гр. Велинград малък -0,66% 17,49 -100,00% 2,09% 10,00% 

"ВКС" ЕООД, гр. Пещера малък 1,00% 7,42 -100,00% -1,09% -16,29% 

"УВЕКС" ЕООД, гр. Сандански малък 1,00% 26,70 -100,00% -0,78% -29,57% 

"ВиК Стенето" ЕООД, гр. Троян малък 0,57% -7,29 -30,77% 0,55% 10,00% 

"ВиК - Батак" ЕООД, гр. Батак микро 2,00% -11,49 -100,00% -1,25% -22,00% 

"ВиК" ЕООД, гр. Белово микро 1,00% 11,45 -75,00% -1,25% -90,00% 

"Инфрастрой" ЕООД, гр. Брацигово микро 1,00% -9,32 -87,50% -1,19% -34,23% 

"ВиК - Кресна" ЕООД, гр. Кресна микро 2,00% 8,77 -100,00% -1,25% 5,60% 

"ВКТВ" ЕООД, гр. Ракитово микро 1,00% -3,30 -100,00% -1,25% -65,82% 

"ВиК Паничище" ЕООД, гр. Сапарева баня микро 2,00% 1,65 -100,00% -1,21% -49,56% 

 

В червен цвят са маркирани случаите, в които отчетеното ниво за 2019 г. е под 

дългосрочното ниво (за ПК2а/ПK2б, ПК6, ПК11г и ПК12е) или над дългосрочното ниво 

(за ПК4а). 

Следва да се отбележи, че към момента КЕВР оценява качеството и надеждността 

на отчитаните от дружествата данни, но това не е направено за всички ВиК оператори 

поради факта, че не всички дружества имат одобрени бизнес планове. През 2020 г. са 

направени проверки на дейността на общо 34 дружества, от които 28 ВиК оператори с 

обособени територии, за които са оценени отчитаните данни. Констатира се, че редица 

ВиК оператори не са внедрили необходимите регистри и бази данни, или не са въвели 

изискваната информация за отчетната година, респективно част от отчетените нива на 

показателите за качество на ВиК услугите, определени като единни показатели за 

ефективност не са надеждни. В списъка на ВиК оператори, включени в решение № ПК-1 

от 28.05.2021 г., обаче се включват и дружества, чиито бизнес планове не са одобрени 

през действащия регулаторен период поради неизпълнени изисквания на Закона за водите, 

и за тези дружества не е извършена оценка на качеството на информация. В тази връзка 

към този момент Комисията не може да включи оценката на качество на информация като 

елемент при изчисляване на коефициент Е. 

 

2. Съотношение на оперативни разходи (без разходите за амортизации) и 

фактурирани количества за регулирани услуги по чл. 2, ал. 1, т. 1-3 от НРЦВКУ за 

2019 г.  

Данните за оперативни разходи (без разходите за амортизации) и фактурирани 

количества за регулирани услуги по чл. 2, ал. 1, т. 1-3 от НРЦВКУ за 2019 г. са, както 

следва: 

ВиК оператор Група 

Фактурирана  вода Общо разходи без амортизации 

Доставя
не 

Отвежд
ане 

Пречиств
ане 

Доставя
не 

Отвежд
ане 

Пречиств
ане 

хил. м3 хил. м3 хил. м3 хил. лв. хил. лв. хил. лв. 

"ВиК" ЕАД, гр. Бургас голям 28 108 20 815 18 486 22 793 3 847 10 952 

"ВиК Добрич" АД, гр. Добрич голям 7 180 4 992 4 991 17 215 325 1 383 

"ВиК" ЕООД, гр. Плевен голям 10 468 7 197 6 876 16 236 1 187 2 871 

"ВиК" ЕООД, гр. Пловдив голям 31 869 24 322 21 007 33 090 1 717 9 398 

"ВиК" ЕООД, гр. Стара Загора голям 13 967 11 177 10 475 19 525 852 2 924 

"ВиК -Варна" ООД, гр. Варна голям 22 867 18 280 19 817 34 212 5 087 9 116 

"Софийска вода" АД голям 78 070 70 792 68 677 44 394 6 111 16 473 

"ВиК Йовковци" ООД, гр. Велико Търново голям 11 273 7 223 6 455 14 103 798 2 974 

"ВиК" ЕООД, гр. Благоевград голям 10 797 8 864 5 336 11 259 864 2 255 

"ВиК" ООД, гр. Русе среден 10 295 8 407 5 433 13 100 1 515 1 722 

"ВиК-Видин" ЕООД, гр. Видин среден 3 221 1 641 0 4 958 537 0 
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"Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил среден 3 016 1 834 1 632 3 743 240 509 

"Водоснабдяване и канализационни услуги" ЕООД, гр. Пазарджик среден 6 125 3 463 3 374 5 154 262 1 266 

"Водоснабдяване -  Дунав" ЕООД, гр. Разград среден 3 274 1 478 2 585 6 963 66 804 

"ВиК" ЕООД, гр. Смолян среден 4 345 3 007 1 738 4 969 228 988 

"ВиК" ЕООД, гр. София среден 10 228 6 099 2 747 11 679 686 3 040 

"ВиК" ЕООД, гр. Хасково среден 5 918 4 344 3 213 13 289 370 956 

"ВиК" ЕООД, гр. Ямбол среден 4 776 4 369 0 8 357 700 0 

"ВиК" ООД, гр. Габрово среден 5 051 3 562 3 176 6 449 392 1 564 

"ВиК"АД, гр. Ловеч среден 4 008 2 083 1 952 5 742 175 1 351 

"ВиК" ООД, гр. Монтана среден 4 316 2 744 2 341 5 987 443 1 224 

"ВиК" ООД, гр. Враца среден 7 172 3 725 3 389 10 509 362 1 523 

"ВиК" ООД, гр. Кърджали среден 5 238 2 863 2 348 6 749 268 806 

"ВиК" ООД, гр. Перник среден 5 765 4 019 3 221 8 401 352 1 127 

"ВиК" ООД, гр. Силистра среден 4 137 1 955 1 653 7 550 273 821 

"ВиК - Сливен" ООД, гр. Сливен среден 6 178 4 085 3 904 11 544 248 1 729 

"ВиК" ООД, гр. Търговище среден 4 610 2 805 2 582 8 437 311 1 006 

"ВиК -Шумен" ООД, гр. Шумен среден 6 469 4 190 3 991 16 160 381 2 162 

"ВиК " ООД, гр. Исперих малък 995 0 0 2 157 0 0 

"ВиК - Берковица" ЕООД, гр. Берковица малък 800 414 0 661 71 0 

"ВКТВ ЕООД, гр. Велинград малък 1 988 2 522 0 1 703 89 0 

"ВКС" ЕООД, гр. Пещера малък 693 664 662 605 89 257 

"УВЕКС" ЕООД, гр. Сандански малък 2 525 2 288 0 1 752 151 0 

"ВиК Стенето" ЕООД, гр. Троян малък 1 709 1 294 1 173 1 244 51 419 

"ВиК - Батак" ЕООД, гр. Батак микро 304 190 0 143 153 0 

"ВиК" ЕООД, гр. Белово микро 383 223 0 411 0 0 

"Инфрастрой" ЕООД, гр. Брацигово микро 451 339 0 341 25 0 

"ВиК - Кресна" ЕООД, гр. Кресна микро 398 292 0 199 34 0 

"ВКТВ" ЕООД, гр. Ракитово микро 479 478 0 264 28 0 

"ВиК Паничище" ЕООД, гр. Сапарева баня микро 570 0 0 311 0 0 

Общо за ВиК сектора 330 036 249 038 213 236 382 357 29 288 81 620 

Общо за големите ВиК оператори 214 599 173 661 162 121 212 829 20 787 58 347 

Общо за средните ВиК оператори 104 142 66 671 49 279 159 738 7 809 22 597 

Общо за малките ВиК оператори 8 711 7 182 1 835 8 122 451 677 

Общо за микро ВиК оператори 2 584 1 523 0 1 668 240 0 

 

Данните за съотношение на оперативните разходи без амортизации към фактурираните 

количества за регулирани услуги по чл. 2, ал. 1, т. 1-3 от НРЦВКУ за 2019 г. са 

(съотношения лв/м3), както следва: 

ВиК оператор Група 

Съотношение разходи – фактурирани 

количества 

Доставяне Отвеждане Пречистване 

лв/м3 лв/м3 лв/м3 

"ВиК" ЕАД, гр. Бургас голям 0,811 0,185 0,592 

"ВиК Добрич" АД, гр. Добрич голям 2,398 0,065 0,277 

"ВиК" ЕООД, гр. Плевен голям 1,551 0,165 0,418 

"ВиК" ЕООД, гр. Пловдив голям 1,038 0,071 0,447 

"ВиК" ЕООД, гр. Стара Загора голям 1,398 0,076 0,279 

"ВиК -Варна" ООД, гр. Варна голям 1,496 0,278 0,460 

"Софийска вода" АД голям 0,569 0,086 0,240 

"ВиК Йовковци" ООД, гр. Велико Търново голям 1,251 0,110 0,461 

"ВиК" ЕООД, гр. Благоевград голям 1,043 0,097 0,423 

"ВиК" ООД, гр. Русе среден 1,272 0,180 0,317 

"ВиК-Видин" ЕООД, гр. Видин среден 1,539 0,327 - 

"Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил среден 1,241 0,131 0,312 

"Водоснабдяване и канализационни услуги" ЕООД, гр. Пазарджик среден 0,841 0,076 0,375 

"Водоснабдяване -  Дунав" ЕООД, гр. Разград среден 2,126 0,045 0,311 

"ВиК" ЕООД, гр. Смолян среден 1,143 0,076 0,568 

"ВиК" ЕООД, гр. София среден 1,142 0,112 1,107 

"ВиК" ЕООД, гр. Хасково среден 2,245 0,085 0,298 

"ВиК" ЕООД, гр. Ямбол среден 1,750 0,160 - 

"ВиК" ООД, гр. Габрово среден 1,277 0,110 0,492 

"ВиК"АД, гр. Ловеч среден 1,433 0,084 0,692 
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"ВиК" ООД, гр. Монтана среден 1,387 0,162 0,523 

"ВиК" ООД, гр. Враца среден 1,465 0,097 0,449 

"ВиК" ООД, гр. Кърджали среден 1,289 0,094 0,343 

"ВиК" ООД, гр. Перник среден 1,457 0,088 0,350 

"ВиК" ООД, гр. Силистра среден 1,825 0,140 0,497 

"ВиК - Сливен" ООД, гр. Сливен среден 1,869 0,061 0,443 

"ВиК" ООД, гр. Търговище среден 1,830 0,111 0,389 

"ВиК -Шумен" ООД, гр. Шумен среден 2,498 0,091 0,542 

"ВиК " ООД, гр. Исперих малък 2,169 - - 

"ВиК - Берковица" ЕООД, гр. Берковица малък 0,826 0,172 - 

"ВКТВ ЕООД, гр. Велинград малък 0,856 0,035 - 

"ВКС" ЕООД, гр. Пещера малък 0,873 0,134 0,389 

"УВЕКС" ЕООД, гр. Сандански малък 0,694 0,066 - 

"ВиК Стенето" ЕООД, гр. Троян малък 0,728 0,040 0,357 

"ВиК - Батак" ЕООД, гр. Батак микро 0,470 0,806 - 

"ВиК" ЕООД, гр. Белово микро 1,073 0,000 - 

"Инфрастрой" ЕООД, гр. Брацигово микро 0,757 0,073 - 

"ВиК - Кресна" ЕООД, гр. Кресна микро 0,500 0,116 - 

"ВКТВ" ЕООД, гр. Ракитово микро 0,551 0,058 - 

"ВиК Паничище" ЕООД, гр. Сапарева баня микро 0,545 - - 

Общо за ВиК сектора 1,159 0,118 0,383 

Общо за големите ВиК оператори 0,992 0,120 0,360 

Общо за средните ВиК оператори 1,534 0,117 0,459 

Общо за малките ВиК оператори 0,932 0,063 0,369 

Общо за микро ВиК оператори 0,646 0,157 - 

 

Съотношенията лв/м3 са съпоставени със средните данни за съответните групи дружества, 

както следва: 

ВиК оператор Група 

Отстояние съотношение разходи без 

амортизации и фактурирани количества 

към средни стойности по групи 

Доставяне Отвеждане Пречистване 

лв/м3 лв/м3 лв/м3 

"ВиК" ЕАД, гр. Бургас голям -0,181 0,065 0,233 

"ВиК Добрич" АД, гр. Добрич голям 1,406 -0,055 -0,083 

"ВиК" ЕООД, гр. Плевен голям 0,559 0,045 0,058 

"ВиК" ЕООД, гр. Пловдив голям 0,047 -0,049 0,087 

"ВиК" ЕООД, гр. Стара Загора голям 0,406 -0,043 -0,081 

"ВиК -Варна" ООД, гр. Варна голям 0,504 0,159 0,100 

"Софийска вода" АД голям -0,423 -0,033 -0,120 

"ВиК Йовковци" ООД, гр. Велико Търново голям 0,259 -0,009 0,101 

"ВиК" ЕООД, гр. Благоевград голям 0,051 -0,022 0,063 

"ВиК" ООД, гр. Русе среден -0,261 0,063 -0,142 

"ВиК-Видин" ЕООД, гр. Видин среден 0,006 0,210 - 

"Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил среден -0,293 0,014 -0,147 

"Водоснабдяване и канализационни услуги" ЕООД, гр. Пазарджик среден -0,692 -0,041 -0,083 

"Водоснабдяване -  Дунав" ЕООД, гр. Разград среден 0,593 -0,072 -0,148 

"ВиК" ЕООД, гр. Смолян среден -0,390 -0,041 0,110 

"ВиК" ЕООД, гр. София среден -0,392 -0,005 0,648 

"ВиК" ЕООД, гр. Хасково среден 0,712 -0,032 -0,161 

"ВиК" ЕООД, гр. Ямбол среден 0,216 0,043 - 

"ВиК" ООД, гр. Габрово среден -0,257 -0,007 0,034 

"ВиК"АД, гр. Ловеч среден -0,101 -0,033 0,234 

"ВиК" ООД, гр. Монтана среден -0,146 0,044 0,064 

"ВиК" ООД, гр. Враца среден -0,069 -0,020 -0,009 

"ВиК" ООД, гр. Кърджали среден -0,245 -0,024 -0,115 

"ВиК" ООД, гр. Перник среден -0,077 -0,029 -0,109 

"ВиК" ООД, гр. Силистра среден 0,291 0,023 0,038 

"ВиК - Сливен" ООД, гр. Сливен среден 0,335 -0,056 -0,016 

"ВиК" ООД, гр. Търговище среден 0,296 -0,006 -0,069 

"ВиК -Шумен" ООД, гр. Шумен среден 0,964 -0,026 0,083 

"ВиК " ООД, гр. Исперих малък 1,236 - - 

"ВиК - Берковица" ЕООД, гр. Берковица малък -0,107 0,109 - 



 26 

"ВКТВ ЕООД, гр. Велинград малък -0,076 -0,028 - 

"ВКС" ЕООД, гр. Пещера малък -0,059 0,071 0,020 

"УВЕКС" ЕООД, гр. Сандански малък -0,239 0,003 - 

"ВиК Стенето" ЕООД, гр. Троян малък -0,205 -0,023 -0,011 

"ВиК - Батак" ЕООД, гр. Батак микро -0,176 0,649 - 

"ВиК" ЕООД, гр. Белово микро 0,427 - - 

"Инфрастрой" ЕООД, гр. Брацигово микро 0,112 -0,084 - 

"ВиК - Кресна" ЕООД, гр. Кресна микро -0,146 -0,041 - 

"ВКТВ" ЕООД, гр. Ракитово микро -0,094 -0,099 - 

"ВиК Паничище" ЕООД, гр. Сапарева баня микро -0,101 - - 

 

В червен цвят са маркирани случаите, в които отстоянието на съотношението лв/м3 

за съответното дружество е по-високо от средните стойности за съответната услуга за 

съответната група. 

 

 

3. Изчисляване на коефициент Е 

За изчисляване на коефициент Е се прилага следния подход: 

За всяко дружество се определят брой точки за отчетените oтстояния на отчетните 

нива за 2019 г. на показателите за качество, определени като единни показатели за 

ефективност по смисъла на чл. 13, ал. 3 от ЗРВКУ за регулаторен период 2022-2026 г., 

спрямо дългосрочните нива на показателите съгласно чл. 18 от НРКВКУ. За целта 

дружествата се разделят в 4 категории, в зависимост от постигнатия резултат по всеки 

показател, и в зависимост от категорията получават отрицателен или положителен брой 

точки. Полученият брой точки по тази категория има тежест 70%. 

За всяко дружество се определят брой точки за отстоянията на съотношение на 

разходи без амортизации към фактурирани количества спрямо средните стойности по 

групи дружества (лв/м3). За целта дружествата се разделят в 4 категории, в зависимост от 

постигнатия резултат за всяка услуга, и в зависимост от категорията получават 

отрицателен или положителен брой точки. Полученият брой точки по тази категория има 

тежест 30%. 

Към финалният резултат се добавя коефициент, в зависимост от групата на 

съответния ВиК оператор. 

ВиК операторите се разпределят в групи, в зависимост от получения брой точки. 

Дружества които получават по-голям (положителен) брой точки спрямо средното общо за 

дружествата, за които следва да се определи по-ниска стойност на коефициент Е; 

респективно дружества които получават по-нисък (отрицателен) брой точки спрямо 

средното общо за дружествата, за които следва да се определи по-висока стойност на 

коефициент Е. 

Максималната ефективност, която следва да се постигне от ВиК сектора е 9,18% от 

инфлацията, използвана за годишни изменения на одобрените цени на ВиК услуги по реда 

на Раздел II от Глава четвърта на НРЦВКУ, изчислена като усреднена стойност на 

съотношенията на средните отстояния на съотношенията на разходи без амортизации към 

фактурирани количества отнесени към съотношенията на разходи без амортизации – 

фактурирани количества общо за ВиК сектора по регулирани услуги. 

Размерът на коефициент Е се изчислява като максимално определената 

ефективност се намалява в зависимост от получения краен резултат на съответните 

дружества. 

 

3.1. Отстояния на отчетните нива за 2019 г. на показателите за качество, 

определени като единни показатели за ефективност по смисъла на чл. 13, ал. 3 от 

ЗРВКУ за регулаторен период 2022-2026 г., спрямо дългосрочните нива на 

показателите съгласно чл. 18 от НРКВКУ: 
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Данните по-горе показват, че има дружества които са отчели по-добри резултати за 

2019 г. спрямо дългосрочните нива на показателите, съответно се изчисляват 

положителни отстояния (за ПК2а/Пк2б, ПК6, ПК11г и ПК12е – отчетените нива са по-

високи от дългосрочните) или отрицателни отстояния (за ПК4а – отчетените нива за 

загуби на вода са по-ниски от дългосрочното ниво). 

Изчислени са средните стойности за отстоянията за дружествата които са отчели 

по-високи резултати спрямо дългосрочните, и средни стойности за отстоянията за 

дружествата които са отчели по-ниски резултати спрямо дългосрочните нива, за всеки 

един от показателите, както следва. 

 

 

ПК 
ПК2а / 

ПК2б 
ПК4а ПК6 ПК11г ПК12е 

Под нивото 

Максимално ниво -5,83% 34,07 -100,00% -1,25% -90,00% 

Минимално ниво -0,07% 1,65 -2,49% -0,02% -0,50% 

Средно ниво -1,45% 14,07 -80,97% -0,85% -40,24% 

Брой дружества 7 19 40 35 34 

Над нивото 

Максимално ниво 2,00% -11,49 0,00% 2,09% 10,00% 

Минимално ниво 0,21% -0,04 0,00% 0,04% 2,40% 

Средно ниво 0,98% -5,74 0,00% 0,95% 8,00% 

Брой дружества 33 21 0 5 6 

 

Всяко едно дружество получава брой точки, както следва: 

- Дружествата, които са отчели по-лоши резултати за 2019 г. спрямо 

дългосрочните нива за съответния показател, и тяхното отстояние е по-голямо от средното 

отстояние на всички дружества, отчели по-лоши резултати, получават минус две точки (-2 

точки); 

- Дружествата, които са отчели по-лоши резултати за 2019 г. спрямо 

дългосрочните нива за съответния показател, и тяхното отстояние е по-малко от средното 

отстояние на всички дружества, отчели по-лоши резултати, получават минус една точка (-

1 точка); 

- Дружествата, които са отчели по-добри резултати за 2019 г. спрямо 

дългосрочните нива за съответния показател, и тяхното отстояние е под средното 

отстояние на всички дружества, отчели по-добри резултати, получават една точка (1 

точка); 

- Дружествата, които са отчели по-добри резултати за 2019 г. спрямо 

дългосрочните нива за съответния показател, и тяхното отстояние е над средното 

отстояние на всички дружества, отчели по-добри резултати, получават две точки (2 

точки); 

 

Данните за изчислените точки са, както следва: 

ВиК оператор Група 

Точки отстояния ПК 

ПК2а 

/ 
ПК2б 

ПК4а ПК6 ПК11г ПК12е 
Общо 

% м3/км/д % % % 

"ВиК" ЕАД, гр. Бургас голям 2 -1 -2 -1 1 -1 

"ВиК Добрич" АД, гр. Добрич голям 1 -1 -2 -1 -2 -5 

"ВиК" ЕООД, гр. Плевен голям 1 1 -2 -1 -1 -2 

"ВиК" ЕООД, гр. Пловдив голям 1 -2 -2 -1 -2 -6 

"ВиК" ЕООД, гр. Стара Загора голям -1 1 -2 -1 -1 -4 

"ВиК -Варна" ООД, гр. Варна голям 1 -1 -1 -2 -1 -4 

"Софийска вода" АД голям 1 -2 -1 1 -1 -2 

"ВиК Йовковци" ООД, гр. Велико Търново голям 1 1 -2 -2 -1 -3 

"ВиК" ЕООД, гр. Благоевград голям 2 -1 -2 -1 -1 -3 

"ВиК" ООД, гр. Русе среден 1 2 -1 -1 2 3 
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"ВиК-Видин" ЕООД, гр. Видин среден -1 2 -2 -2 -2 -5 

"Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил среден 1 1 -2 -2 -1 -3 

"Водоснабдяване и канализационни услуги" ЕООД, гр. Пазарджик среден 1 -1 -2 -1 -2 -5 

"Водоснабдяване -  Дунав" ЕООД, гр. Разград среден 1 1 -1 -2 -1 -2 

"ВиК" ЕООД, гр. Смолян среден 1 2 -2 2 -1 2 

"ВиК" ЕООД, гр. София среден 2 1 -2 -1 -2 -2 

"ВиК" ЕООД, гр. Хасково среден -1 2 -2 -2 -2 -5 

"ВиК" ЕООД, гр. Ямбол среден 2 -1 -2 -2 -1 -4 

"ВиК" ООД, гр. Габрово среден 1 1 -2 -1 -1 -2 

"ВиК"АД, гр. Ловеч среден 2 2 -2 -2 -2 -2 

"ВиК" ООД, гр. Монтана среден 2 -1 -2 -1 -2 -4 

"ВиК" ООД, гр. Враца среден 2 1 -1 1 -2 1 

"ВиК" ООД, гр. Кърджали среден -1 2 -1 -1 -2 -3 

"ВиК" ООД, гр. Перник среден 2 -2 -1 -2 2 -1 

"ВиК" ООД, гр. Силистра среден 2 2 -1 -2 -1 0 

"ВиК - Сливен" ООД, гр. Сливен среден 1 -2 -1 -2 -2 -6 

"ВиК" ООД, гр. Търговище среден 1 2 -1 -2 -1 -1 

"ВиК -Шумен" ООД, гр. Шумен среден -1 -2 -1 -2 -2 -8 

"ВиК " ООД, гр. Исперих малък 2 2 -2 -2 -1 -1 

"ВиК - Берковица" ЕООД, гр. Берковица малък -2 -1 -2 -2 -2 -9 

"ВКТВ ЕООД, гр. Велинград малък -1 -2 -2 2 2 -1 

"ВКС" ЕООД, гр. Пещера малък 2 -1 -2 -2 -1 -4 

"УВЕКС" ЕООД, гр. Сандански малък 2 -2 -2 -1 -1 -4 

"ВиК Стенето" ЕООД, гр. Троян малък 1 2 -1 1 2 5 

"ВиК - Батак" ЕООД, гр. Батак микро 2 2 -2 -2 -1 -1 

"ВиК" ЕООД, гр. Белово микро 2 -1 -1 -2 -2 -4 

"Инфрастрой" ЕООД, гр. Брацигово микро 2 2 -2 -2 -1 -1 

"ВиК - Кресна" ЕООД, гр. Кресна микро 2 -1 -2 -2 1 -2 

"ВКТВ" ЕООД, гр. Ракитово микро 2 1 -2 -2 -2 -3 

"ВиК Паничище" ЕООД, гр. Сапарева баня микро 2 -1 -2 -2 -2 -5 

  

3.2. Отстояния на съотношение на разходи без амортизации към фактурирани 

количества спрямо средни стойности по групи дружества (лв/м3) 

Данните по-горе показват, че има дружества които са отчели по-високи съотношения 

лв/м3 спрямо средното за съответната група, както и дружества, които са отчели по-ниски 

съотношения лв/м3 спрямо средното за съответната група. 

Изчислени са средните стойности за отстоянията за дружествата, които са отчели по-

високи резултати спрямо средните за съответната група, и средни стойности за 

отстоянията за дружествата, които са отчели по-ниски резултати спрямо средните за 

съответната група, за всяка една от трите услуги. Данните са както следва: 

 

Услуга лв/м3 Доставяне Отвеждане Пречистване 

Над средното за съответната група 

Максимално ниво 1,41 0,65 0,65 

Минимално ниво 0,01 0,00 0,02 

Средно ниво 0,47 0,12 0,13 

Брой дружества 18 13 14 

Под средното за съответната група 

Максимално ниво -0,69 -0,10 -0,16 

Минимално ниво -0,06 0,00 -0,01 

Средно ниво -0,22 -0,04 -0,09 

Брой дружества 22 24 14 

 

Всяко едно дружество получава брой точки, както следва: 

- Дружествата, които са отчели по-високи съотношения лв/м3 за 2019 г. спрямо 

средното за групата за съответната услуга, и тяхното отстояние е над средното отстояние 

на всички дружества, отчели по-високи съотношения, получават минус две точки (-2 

точки); 
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- Дружествата, които са отчели по-високи съотношения лв/м3 за 2019 г. спрямо 

средното за групата за съответната услуга, и тяхното отстояние е под средното отстояние 

на всички дружества, отчели по-високи съотношения, получават минус една точка (-1 

точка); 

- Дружествата, които са отчели по- ниски съотношения лв/м3 за 2019 г. спрямо 

средното за групата за съответната услуга, и тяхното отстояние е под средното отстояние 

на всички дружества, отчели по-ниски съотношения, получават една точка (1 точка); 

- Дружествата, които са отчели по-ниски съотношения лв/м3 за 2019 г. спрямо 

средното за групата за съответната услуга, и тяхното отстояние е над средното отстояние 

на всички дружества, отчели по-ниски съотношения, получават две точки (2 точки). 

 

Данните за изчислените точки са, както следва: 

ВиК оператор Група 

Точки отстояния за съотношения лв/м3 

Доставяне Отвеждане Пречистване 
Общо 

лв/м3 лв/м3 лв/м3 

"ВиК" ЕАД, гр. Бургас голям 1 -1 -2 -2 

"ВиК Добрич" АД, гр. Добрич голям -2 2 1 1 

"ВиК" ЕООД, гр. Плевен голям -2 -1 -1 -4 

"ВиК" ЕООД, гр. Пловдив голям -1 2 -1 0 

"ВиК" ЕООД, гр. Стара Загора голям -1 2 1 2 

"ВиК -Варна" ООД, гр. Варна голям -2 -2 -1 -5 

"Софийска вода" АД голям 2 1 2 5 

"ВиК Йовковци" ООД, гр. Велико Търново голям -1 1 -1 -1 

"ВиК" ЕООД, гр. Благоевград голям -1 1 -1 -1 

"ВиК" ООД, гр. Русе среден 2 -1 2 3 

"ВиК-Видин" ЕООД, гр. Видин среден -1 -2 - -3 

"Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил среден 2 -1 2 3 

"Водоснабдяване и канализационни услуги" ЕООД, гр. Пазарджик среден 2 2 1 5 

"Водоснабдяване -  Дунав" ЕООД, гр. Разград среден -2 2 2 2 

"ВиК" ЕООД, гр. Смолян среден 2 2 -1 3 

"ВиК" ЕООД, гр. София среден 2 1 -2 1 

"ВиК" ЕООД, гр. Хасково среден -2 1 2 1 

"ВиК" ЕООД, гр. Ямбол среден -1 -1 - -2 

"ВиК" ООД, гр. Габрово среден 2 1 -1 2 

"ВиК"АД, гр. Ловеч среден 1 1 -2 0 

"ВиК" ООД, гр. Монтана среден 1 -1 -1 -1 

"ВиК" ООД, гр. Враца среден 1 1 1 3 

"ВиК" ООД, гр. Кърджали среден 2 1 2 5 

"ВиК" ООД, гр. Перник среден 1 1 2 4 

"ВиК" ООД, гр. Силистра среден -1 -1 -1 -3 

"ВиК - Сливен" ООД, гр. Сливен среден -1 2 1 2 

"ВиК" ООД, гр. Търговище среден -1 1 1 1 

"ВиК -Шумен" ООД, гр. Шумен среден -2 1 -1 -2 

"ВиК " ООД, гр. Исперих малък -2 -2 - -4 

"ВиК - Берковица" ЕООД, гр. Берковица малък 1 -1 - 0 

"ВКТВ ЕООД, гр. Велинград малък 1 1 - 2 

"ВКС" ЕООД, гр. Пещера малък 1 -1 -1 -1 

"УВЕКС" ЕООД, гр. Сандански малък 2 -1 - 1 

"ВиК Стенето" ЕООД, гр. Троян малък 1 1 1 3 

"ВиК - Батак" ЕООД, гр. Батак микро 1 -2 - -1 

"ВиК" ЕООД, гр. Белово микро -1 -2 - -3 

"Инфрастрой" ЕООД, гр. Брацигово микро -1 2 - 1 

"ВиК - Кресна" ЕООД, гр. Кресна микро 1 2 - 3 

"ВКТВ" ЕООД, гр. Ракитово микро 1 2 - 3 

"ВиК Паничище" ЕООД, гр. Сапарева баня микро 1 - - 1 

3.3. Изчисляване на краен брой точки за всяко дружество 

За определяне на крайния резултат на всяко дружество се прилага следния подход: 

- Тежест на общия брой точки, получени от дружествата за отстоянията на 

отчетните нива за 2019 г. на показателите за качество, определени като единни показатели 
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за ефективност по смисъла на чл. 13, ал. 3 от ЗРВКУ за регулаторен период 2022-2026 г., 

спрямо дългосрочните нива на показателите съгласно чл. 18 от НРКВКУ: 70%; 

- Тежест на общия брой точки, получени от дружествата за отстоянията на 

съотношение на разходи без амортизации към фактурирани количества спрямо средни 

стойности по групи дружества (лв/м3): 30%. 

 

Тежестните коефициенти са определени с оглед даване на по-голяма значимост на 

постигането на дългосрочните нива за тези показатели, които са определени като единни 

показатели за ефективност, доколкото същите са от изключително голямо значение за 

подобряване качеството и ефективността на ВиК услугите в България.  

Следва да се отбележи, че съотношенията лв/м3 се влияят както от размера на 

отчетените от дружествата оперативни разходи без амортизации, така и от размерът на 

фактурирани количества за всяка услуга. В тази връзка дружествата, които поради 

специфични условия формират по-висок размер на оперативни разходи (поради по-висок 

специфичен разход на електроенергия кВтч/м3 например), могат да намалят 

съотношението лв/м3 чрез намаляване на търговските загуби на вода, респективно чрез 

увеличаване на фактурираната вода. Въпреки това, доколкото тези съотношения са 

свързани с обективни условия, които са специфични за отделните региони в страната, за 

тях се дава по-малка тежест във формирането на крайния резултат. 

 

При формирането на крайния резултат е необходимо да се отчете факта, че за 

постигането на по-добри резултати от всеки оператор има значение размерът на 

обособената територия. Колкото е по-голяма обособената територия на едно дружество, 

толкова по-трудно се постига необходимия резултат. В тази връзка в крайния резултат 

следва да се отчете групата, в която е съответното дружество. 

Групите ВиК оператори за регулаторен период 2022-2026 г. са определени с 

решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. на КЕВР. С оглед осигуряване на приемственост, 

изискванията по отношение определянето на групи дружества за новия регулаторен 

период не са коригирани спрямо тези за период 2017-2021 г.: 

- брой на обслужваното население (%), който представлява съотношението между 

броя на обслужваното население от съответния ВиК оператор и общия брой на 

обслужваното население за всички ВиК оператори, с коефициент на относителна тежест 

0,45; 

- приходи от предоставяните ВиК услуги (%), които представляват 

съотношението между приходите от предоставяне на ВиК услуги на съответния ВиК 

оператор и сумата на приходите от предоставяне на ВиК услуги на всички ВиК оператори, 

с коефициент на относителна тежест 0,35; 

- количество подадена вода на вход водоснабдителна система (%), което 

представлява  съотношението между количеството подадена вода на вход 

водоснабдителна система на съответния ВиК оператор и количеството подадена вода на 

вход водоснабдителна система на всички ВиК оператори, с коефициент на относителна 

тежест 0,20. 

Обобщените резултати по групи дружества са представени в следващата таблица: 

  

  

Данни 

Променлива F1 
Променлива 

iG99 
Променлива А3 0,45 0,35 0,2 

Краен 

резултат 

Общ брой на 

населението, 

регистрирано по 

постоянен адрес в 

обособената територия, 

обслужвана от 

оператора  

Обща сума на 

приходите от 

продажби на 

водоснабдителни 

и канализационни 

услуги за 

годината   

Подадена вода на вход 

водоснабдителна система 

(Q4, съгласно Наредба № 1 

от 5.05.2006 г. за 

утвърждаване на Методика 

за определяне на 

допустимите загуби на вода 

във водоснабдителните 

системи 

Промен

лива F1 

Промен
лива 

iG99 

Променл

ива А3 

брой лв с вкл. ДДС  м3 % % % % 

Общо за ВиК сектора 7 019 360 831 893 595 863 322 314     

Общо за големи ВиК дружества 4 325 525 590 370 989 520 404 675 61,6% 71,0% 60,3% 64,62% 

Общо за средни ВиК дружества 2 482 619 227 291 576 313 508 825 35,4% 27,3% 36,3% 32,74% 
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Общо за малки ВиК дружества 166 023 11 583 990 24 303 430 2,4% 1,4% 2,8% 2,11% 

Общо за микро ВиК дружества 45 193 2 647 040 5 105 384 0,6% 0,3% 0,6% 0,52% 

 

С оглед гореизложеното се предлага в крайния резултат за всяко дружество да се даде 

допълнителен брой точки, равен на общия резултат за съответната група. 

Крайният резултат за всеки ВиК оператор се формира, както следва: 

ВиК оператор Група 

Общ бр. 

точки 

отстояния 
ЕПЕ 

Общ бр. 

точки 

отстояния 
лв/м3 

Общо 

точки 

Добавка 

за група 

Краен 

резултат 

точки 

Тежест 70% Тежест 30% 
"ВиК" ЕАД, гр. Бургас голям -1 -1,3 -1,3 0,65 -0,7 

"ВиК Добрич" АД, гр. Добрич голям -5 -3,2 -3,2 0,65 -2,6 

"ВиК" ЕООД, гр. Плевен голям -2 -2,6 -2,6 0,65 -2,0 

"ВиК" ЕООД, гр. Пловдив голям -6 -4,2 -4,2 0,65 -3,6 

"ВиК" ЕООД, гр. Стара Загора голям -4 -2,2 -2,2 0,65 -1,6 

"ВиК -Варна" ООД, гр. Варна голям -4 -4,3 -4,3 0,65 -3,7 

"Софийска вода" АД голям -2 0,1 0,1 0,65 0,7 

"ВиК Йовковци" ООД, гр. Велико Търново голям -3 -2,4 -2,4 0,65 -1,8 

"ВиК" ЕООД, гр. Благоевград голям -3 -2,4 -2,4 0,65 -1,8 

"ВиК" ООД, гр. Русе среден 3 3,0 3,0 0,33 3,3 

"ВиК-Видин" ЕООД, гр. Видин среден -5 -4,4 -4,4 0,33 -4,1 

"Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил среден -3 -1,2 -1,2 0,33 -0,9 

"Водоснабдяване и канализационни услуги" ЕООД, гр. Пазарджик среден -5 -2,0 -2,0 0,33 -1,7 

"Водоснабдяване -  Дунав" ЕООД, гр. Разград среден -2 -0,8 -0,8 0,33 -0,5 

"ВиК" ЕООД, гр. Смолян среден 2 2,3 2,3 0,33 2,6 

"ВиК" ЕООД, гр. София среден -2 -1,1 -1,1 0,33 -0,8 

"ВиК" ЕООД, гр. Хасково среден -5 -3,2 -3,2 0,33 -2,9 

"ВиК" ЕООД, гр. Ямбол среден -4 -3,4 -3,4 0,33 -3,1 

"ВиК" ООД, гр. Габрово среден -2 -0,8 -0,8 0,33 -0,5 

"ВиК"АД, гр. Ловеч среден -2 -1,4 -1,4 0,33 -1,1 

"ВиК" ООД, гр. Монтана среден -4 -3,1 -3,1 0,33 -2,8 

"ВиК" ООД, гр. Враца среден 1 1,6 1,6 0,33 1,9 

"ВиК" ООД, гр. Кърджали среден -3 -0,6 -0,6 0,33 -0,3 

"ВиК" ООД, гр. Перник среден -1 0,5 0,5 0,33 0,8 

"ВиК" ООД, гр. Силистра среден 0 -0,9 -0,9 0,33 -0,6 

"ВиК - Сливен" ООД, гр. Сливен среден -6 -3,6 -3,6 0,33 -3,3 

"ВиК" ООД, гр. Търговище среден -1 -0,4 -0,4 0,33 -0,1 

"ВиК -Шумен" ООД, гр. Шумен среден -8 -6,2 -6,2 0,33 -5,9 

"ВиК " ООД, гр. Исперих малък -1 -1,9 -1,9 0,02 -1,9 

"ВиК - Берковица" ЕООД, гр. Берковица малък -9 -6,3 6,3 0,02 -6,3 

"ВКТВ ЕООД, гр. Велинград малък -1 -0,1 -0,1 0,02 -0,1 

"ВКС" ЕООД, гр. Пещера малък -4 -3,1 -3,1 0,02 -3,1 

"УВЕКС" ЕООД, гр. Сандански малък -4 -2,5 -2,5 0,02 -2,5 

"ВиК Стенето" ЕООД, гр. Троян малък 5 4,4 4,4 0,02 4,4 

"ВиК - Батак" ЕООД, гр. Батак микро -1 -1,0 -1,0 0,01 -1,0 

"ВиК" ЕООД, гр. Белово микро -4 -3,7 -3,7 0,01 -3,7 

"Инфрастрой" ЕООД, гр. Брацигово микро -1 -0,4 -0,4 0,01 -0,4 

"ВиК - Кресна" ЕООД, гр. Кресна микро -2 -0,5 -0,5 0,01 -0,5 

"ВКТВ" ЕООД, гр. Ракитово микро -3 -1,2 -1,2 0,01 -1,2 

"ВиК Паничище" ЕООД, гр. Сапарева баня микро -5 -3,2 -3,2 0,01 -3,2 

 

3.4. Изчисляване на коефициент Е 

Съгласно т. 9.1.1 от Указания НРЦВКУ, кoeфициент „Е“ се изчислява като процент (дял) 

от инфлацията, използвана за годишни изменения на одобрените цени на ВиК услуги по 

реда на Раздел II от Глава четвърта на НРЦВКУ. 

 

За изчисляване на максималната стойност на коефициент Е се използват данни за 

съотнощенията на разходи без амортизации към фактурирани количества общо за ВиК 

сектора, и средните отстояния на съотношенията на разходи без амортизации към 
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фактурирани количества, както следва 

Общо за ВиК сектора 

Съотношение разходи без амортизации – фактурирани количества 

Доставяне Отвеждане Пречистване Средно 

лв/м3 лв/м3 лв/м3 лв/м3 

Съотношение разходи без амортизации – фактурирани 
количества общо за ВиК сектора 

1,159 0,118 0,383 - 

Средно отстояние съотношение разходи без 
амортизации – фактурирани количества 

0,092 0,017 0,021 - 

Съотношение на средните отстояния на 
съотношенията на разходи без амортизации към 

фактурирани количества отнесени към съотношенията 

на разходи без амортизации – фактурирани 
количества общо за ВиК сектора 

7,96% 14,18% 5,41% 9,18% 

 

Максималната ефективност, която следва да се постигне от ВиК дружествата е 

9,18% от инфлацията, използвана за годишни изменения на одобрените цени на ВиК 

услуги по реда на Раздел II от Глава четвърта на НРЦВКУ, изчислена като усреднена 

стойност на съотношенията на средните отстояния на съотношенията на разходи без 

амортизации към фактурирани количества отнесени към съотношенията на разходи без 

амортизации – фактурирани количества общо за ВиК сектора по регулирани услуги. 

 

ВиК операторите се разпределят в категории, в зависмост от получения брой точки. 

Данните по-горе показват, че има дружества които получават по-голям (положителен) 

брой точки спрямо средното общо за дружествата, за които следва да се определи по-

ниска стойност на коефициент Е; респективно дружества които получават по-нисък 

(отрицателен) брой точки спрямо средното общо за дружествата, за които следва да се 

определи по-висока стойност на коефициент Е. 

 Изчислени са средните стойности на получения брой точки общо за дружествата, 

получили положителен резултат и за дружествата, получили отрицателен резултат, както 

следва: 
отрицателен резултат 0% 

Максимално ниво -6,28  

Минимално ниво -0,07  

Средно ниво -2,04 39,6% 

Брой дружества 34  

положителен резултат 60% 

Максимално ниво 4,42  

Минимално ниво 0,75  

Средно ниво 2,31 80,3% 

Брой дружества 6  

 

Максималната разлика между максималното положително ниво (4,42) и 

максималното отрицателно ниво (-6,28) е 10,7. Разликата между средното и максималното 

отрицателно ниво, отнесена към максималната разлика извежда съотношение от 39,6%. 

Разликата между средното положително и максималното отрицателно ниво, отнесена към 

максималната разлика извежда съотношение от 80,3%. Средната стойност между двете е 

60%. 

 

Максималната ефективност, която следва да се постигне от ВиК сектора е 9,18% от 

инфлацията, използвана за годишни изменения на одобрените цени на ВиК услуги по реда 

на Раздел II от Глава четвърта на НРЦВКУ. Конкретният размер на коефициент Е се 

определя, както следва: 

- За дружествата, които получават по-голям брой отрицателни точки спрямо 

средното за всички дружества, получили отрицателен резултат, се определя стойност на 

коефициент Е в максималния размер от 9,18% от инфлацията, използвана за годишни 
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изменения на одобрените цени на ВиК услуги по реда на Раздел II от Глава четвърта на 

НРЦВКУ; 

- За дружествата, които получават по-малък брой отрицателни точки спрямо 

средното за всички дружества, получили отрицателен резултат, се определя стойност на 

коефициент Е в размер на 5,55% от инфлацията, използвана за годишни изменения на 

одобрените цени на ВиК услуги по реда на Раздел II от Глава четвърта на НРЦВКУ 

(изчислена като максималния размер се намалява с 39,6%); 

- За дружествата, които получават по-малък брой положителни точки спрямо 

средното за всички дружества, получили положителен резултат, се определя стойност на 

коефициент Е в размер на 3,68% от инфлацията, използвана за годишни изменения на 

одобрените цени на ВиК услуги по реда на Раздел II от Глава четвърта на НРЦВКУ 

(изчислена като максималния размер се намалява с 60%); 

- За дружествата, които получават по-голям брой положителни точки спрямо 

средното за всички дружества, получили положителен резултат, се определя стойност на 

коефициент Е в размер на 1,81% от инфлацията, използвана за годишни изменения на 

одобрените цени на ВиК услуги по реда на Раздел II от Глава четвърта на НРЦВКУ 

(изчислена като максималния размер се намалява с 80,3%). 

 

Данните за изчислените стойности на коефициент Е са, както следва: 

 

ВиК оператор Група 
Краен 

резултат брой 

точки 

Коефициент Е - 
дял от 

инфлация (%) 

"ВиК" ЕАД, гр. Бургас голям -0,7 5,55% 

"ВиК Добрич" АД, гр. Добрич голям -2,6 9,18% 

"ВиК" ЕООД, гр. Плевен голям -2,0 5,55% 

"ВиК" ЕООД, гр. Пловдив голям -3,6 9,18% 

"ВиК" ЕООД, гр. Стара Загора голям -1,6 5,55% 

"ВиК -Варна" ООД, гр. Варна голям -3,7 9,18% 

"Софийска вода" АД среден 0,7 3,68% 

"ВиК Йовковци" ООД, гр. Велико Търново голям -1,8 5,55% 

"ВиК" ЕООД, гр. Благоевград голям -1,8 5,55% 

"ВиК" ООД, гр. Русе голям 3,3 1,81% 

"ВиК-Видин" ЕООД, гр. Видин среден -4,1 9,18% 

"Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил среден -0,9 5,55% 

"Водоснабдяване и канализационни услуги" ЕООД, гр. Пазарджик среден -1,7 5,55% 

"Водоснабдяване -  Дунав" ЕООД, гр. Разград среден -0,5 5,55% 

"ВиК" ЕООД, гр. Смолян среден 2,6 1,81% 

"ВиК" ЕООД, гр. София среден -0,8 5,55% 

"ВиК" ЕООД, гр. Хасково среден -2,9 9,18% 

"ВиК" ЕООД, гр. Ямбол среден -3,1 9,18% 

"ВиК" ООД, гр. Габрово среден -0,5 5,55% 

"ВиК"АД, гр. Ловеч среден -1,1 5,55% 

"ВиК" ООД, гр. Монтана среден -2,8 9,18% 

"ВиК" ООД, гр. Враца среден 1,9 3,68% 

"ВиК" ООД, гр. Кърджали среден -0,3 5,55% 

"ВиК" ООД, гр. Перник среден 0,8 3,68% 

"ВиК" ООД, гр. Силистра среден -0,6 5,55% 

"ВиК - Сливен" ООД, гр. Сливен среден -3,3 9,18% 

"ВиК" ООД, гр. Търговище среден -0,1 5,55% 

"ВиК -Шумен" ООД, гр. Шумен среден -5,9 9,18% 

"ВиК " ООД, гр. Исперих малък -1,9 5,55% 

"ВиК - Берковица" ЕООД, гр. Берковица малък -6,3 9,18% 

"ВКТВ ЕООД, гр. Велинград малък -0,1 5,55% 

"ВКС" ЕООД, гр. Пещера малък -3,1 9,18% 

"УВЕКС" ЕООД, гр. Сандански малък -2,5 9,18% 

"ВиК Стенето" ЕООД, гр. Троян малък 4,4 1,81% 

"ВиК - Батак" ЕООД, гр. Батак микро -1,0 5,55% 

"ВиК" ЕООД, гр. Белово микро -3,7 9,18% 

"Инфрастрой" ЕООД, гр. Брацигово микро -0,4 5,55% 
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"ВиК - Кресна" ЕООД, гр. Кресна микро -0,5 5,55% 

"ВКТВ" ЕООД, гр. Ракитово микро -1,2 5,55% 

"ВиК Паничище" ЕООД, гр. Сапарева баня микро -3,2 9,18% 

 

За дружествата, които нямат обособени територии по смисъла на ЗВ, и предоставят 

ВиК услуги по реда на чл. 2, ал. 3 от ЗРВКУ и чл. 198о, ал. 6 от ЗВ се определя стойност 

на коефициент Е в размер от 0.  

 

Изказвания по т.3.:  

Докладва И. Касчиев. Съгласно нормативните изисквания следващият регулаторен 

период за ВиК сектора е 2022 – 2026 г., като Комисията вече е приела Указания по 

прилагане на двете наредби към ЗРВКУ, както и решение за определяне на групи ВиК 

оператори и определяне на прогнозни конкретни цели и решение за утвърждаване на норма 

на възвръщаемост и нива на нетен цикъл на оборотния капитал.  

Коефициентът „Е“ участва във формулата за изменения на одобрените цени през 

регулаторния период при прилагане на метода „горна граница на цени“. В приетите 

указания за образуване на цени през новия регулаторен период в т. 9.1 е посочена 

информация как следва да бъде изчислен коефициентът „Е“. Съгласно т. 9.1.2, Комисията 

приема с решение подход за определяне на коефициента за подобряване на ефективността Е 

и индикативни коефициенти Е на ВиК операторите. В доклада е представена подробна 

информация за подхода за определяне на коефициента „Е“. 

В т.1 е представена информация за отчетените от дружествата за 2019 г. показатели 

за качество, които са определени за новия регулаторен период, като единни показатели за 

ефективност. Представена е информация за отстоянията на отчетните нива за 2019 г. спрямо 

дългосрочните нива, като в червено са посочени случаите, в които отчетеното ниво за 2019 

г. е под или над дългосрочното ниво, в зависимост от съответния показател. Обръща се 

внимание, че на този етап не може да се включи оценката за качество на информация като 

елемент при изчисляване на този коефициент, тъй като не е направена такава оценка за 

всички дружества, които участват в решението за определяне на групите ВиК оператори. 

В т.2 е представена информация за съотношенията на оперативните разходи (без 

разходите за амортизации) спрямо фактурираните количества по регулираните услуги. На 

стр. 6 е представена информация за отчетените нива от дружествата за фактурирани води и 

общи разходи без амортизации. На стр. 7 от доклада в табличен вид е представена 

информация за съотношенията на разходи към фактурираните количества за всяко едно 

дружество, за всяка една от трите години. На стр. 8 се виждат отстоянията на тези 

съотношения лв/м3 за всеки оператор спрямо средните данни за съответната група 

дружества, в която съответният оператор участва. В червено са маркирани случаите, в 

които отстоянията на тези съотношения лв/м3 за съответните дружества са по-високи от 

средните стойности за съответната група дружества. 

В т.3 е представена информация за изчисляването на коефициента „Е“. За всяка една 

от двете категории отношение или отстояния на дружествата се дават точки, в зависимост 

от средните нива на дружествата, които са отчели по-лоши резултати, и средните нива за 

дружествата, които са отчели по-добри резултати. В т.3.1 се дават точки на дружествата 

спрямо отстоянията на показателите за качество за 2019 г. спрямо дългосрочните нива. 

Дружествата, които са отчели по-лоши резултати за 2019 г. спрямо дългосрочните нива, и 

тяхното отстояние е по-голямо от средното отстояние на всички дружества, отчели по-лоши 

резултати, получават минус две точки (-2 точки). Тези, които са отчели по-лоши резултати 

за 2019 г., но тяхното отстояние е по-малко от средното отстояние на всички дружества, 

отчели по-лоши резултати, получават минус една точка (-1 точка). Дружествата, които са 

отчели по-добри резултати спрямо дългосрочните нива, и тяхното отстояние е под средното 

отстояние на всички дружества, отчели по-добри резултати, получават една точка (1 точка). 

Дружествата, които са отчели по-добри резултати за съответния показател, и тяхното 

отстояние е над средното отстояние на всички дружества, отчели по-добри резултати, 

получават две точки (2 точки). 
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В таблицата на стр. 10 и стр. 11 от доклада е представена информация за общия брой 

точки, които дружествата получават по тази категория. 

В т.3.2. е представен аналогичен подход за даване на точки по отношение на  

отстоянията на разходите без амортизации към фактурирани количества спрямо средните 

стойности по групи дружества. Тук отново тези оператори, които са отчели по-високи 

отстояния спрямо средното за групата, и тяхното отстоянише е над средното за всички 

дружества, получават минус две точки (-2 точки). Тези, които са отчели по-високи 

съотношения, т.е. имат по-висок разход за фактурирана вода спрямо средното за групата, но 

са под средното за всички, които са отчели по-високи такива отношения, получават минус 

една точка (-1 точка). Дружествата, които са отчели по-ниски съотношения, т.е. имат по-

ниски разходи за кубик фактурирана вода спрямо средното за групата, и тяхното отстояние 

е под средното за всички, които имат по-ниски съотношения, получават една точка (1 

точка). Дружествата, които са над средното за всички, които имат по-ниски съотношения, 

получават две точки (2 точки). Общият брой точки, който се получава по тази категория, е 

представена в таблица на стр. 12 и стр. 13 от доклада. Работната група предлага общият 

брой точки да се изчисли по следния начин:  

Отстоянията на дружествата за показателите за качество, които са определени като 

единни показатели за ефективност, този брой точки да има тежест от 70%. Броят точки, 

които дружествата получават за отстоянията на съотношение на разходи без амортизации 

към фактурирани количества, да има тежест на коефициента 30%. 

При формирането на крайния резултат брой точки, работната група предлага да се 

отчете в коя група стои всеки един от ВиК операторите, тъй като считат, че колкото е по-

голяма обособената територия, толкова по-трудно операторът би могъл да постигне нивата 

на показателите за качество. В този точка работната група предлага допълнителен 

коефициент да се дава за дружествата в зависимост от съотношенията на ВиК операторите, 

които се получават за групите дружества по методиката за определяне на това, къде попада 

всеки един оператор, в коя група. На стр. 14 и стр. 15 от доклада се вижда крайният 

резултат брой точки, които всяко едно дружество получава. 

В раздел 3.4. се предлага как да бъде изчислен финалният размер на коефициент Е. 

Дружествата отново се разделят в четири групи, в зависимост от получения резултат. 

Предлага се максималният размер на коефициента Е, който се изчислява като процент (дял) 

от инфлацията, използвана за годишните изменения на одобрените цени на ВиК услуги, да 

бъде в размер на 9,18%. Това е изчислено като усреднена стойност на съотношенията на 

средните отстояния на съотношенията на разходи без амортизации към фактурирани 

количества, отнесени към съотношенията на разходи без амортизации към фактурирани 

количества общо за ВиК сектора по регулирани услуги. 

ВиК операторите, които получават по-голям брой отрицателни точки спрямо 

средното за всички дружествата, получили отрицателен резултат, се определя максималната 

стойност на коефициент Е в размер на 9,18%. За следващите групи дружества този процент 

се намалява. Дружества, които получават по-малък брой отрицателни точки спрямо 

средното за всички дружествата, получили отрицателен резултат, работната група предлага  

коефициент Е да е в размер на 5,55%. За дружествата, които получават положителен брой 

точки, но е по-нисък от средното за всички получили положителен резултат, предложеният 

коефициент Е е в размер на 3,68%. За дружествата, които се определят като най-ефективни, 

защото са получили положителен резултат и той е по-висок от средното за всички 

дружества, получили положителен резултат, се определя стойност на коефициент Е в 

размер на 1,81% от инфлацията, която ще се използва в процеса на годишни изменения на 

одобрените цени. 

Данните за изчислените стойности на коефициент Е за всички дружества са 

представени на стр. 17 от доклада, а за дружествата, които нямат обособени територии и 

предоставят ВиК услуги по реда на чл. 2, ал. 3 от ЗРВКУ и чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, работната 

група предлага да се определи стойност на коефициент Е в размер от 0. Такъв е бил 

подходът и пред настоящия регулаторен период. 
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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 от Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните 

услуги и т. 9.1.2 от Указания за образуване на цените на водоснабдителните и 

канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 

2022-2026 г., по т. 2 от Протокол № 82 от 27.04.2021 г., работната група предлага 

Комисията за енергийно и водно регулиране да 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, който да бъде публикуван 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 ВиК 

дружествата, посочени в доклада или други упълномощени от тях представители. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и насрочи по т. 2 от проекта на решение 

провеждане на откритото заседание за разглеждане на доклада относно подход за 

определяне на коефициент за подобряване на ефективността Е и индикативни 

коефициенти Е на ВиК операторите за 30.06.2021 г. от 10:30 часа в залата на ІV етаж в 

сградата на КЕВР. Председателят подложи на гласуване проекта на решение. 

 

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. 21 и 23 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и 

канализационните услуги, КЕВР  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад относно подход за определяне на коефициент за подобряване на 

ефективността Е и индикативни коефициенти Е на ВиК операторите; 

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 30.06.2021 г. от 

10:30 ч. залата на ІV етаж в сградата на КЕВР; 

3. Откритото заседание по т. 2 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. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат покани 

лицата, представляващи ВиК дружествата, посочени в доклада, или други упълномощени 

от тях представители; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

интернет страницата на Комисията. 

 

 

В заседанието по точка трета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, 

Евгения Харитонова – 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.  

 

Александър Йорданов излезе от залата. 

 

По т.4. Комисията разгледа доклад относно прекратяване на производството за 

установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за 
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просрочие, дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, гр. 

София 

 

С решение по т. 11 от протокол № 111 от 09.06.2021 г. Комисия за енергийно и 

водно регулиране (КЕВР) откри процедура за установяване на публично държавно 

вземане по отношение на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД,  

гр. София, с размер на главницата от 19 301,95 лева и начислени лихви за просрочие в 

размер на 392,01 лева. Върху неплатената главница от 19 301,95 лева, считано от 

01.06.2021 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР.  

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София, е уведомен с писмо  

изх. № В-17-01-11 от 10.06.2021 г., като му е определен 7-дневен срок за даване на 

обяснения и възражения по начислените суми и е поканен в същия срок да изпълни 

задълженията си доброволно.  

На 15.06.2021 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София, в размер на 19 301,95 лева, 

погасяващо постоянната част и първа вноска променлива част за 2021 г. В резултат на 

постъпилото плащане върху неплатената в срок главница от 19 301,95 лева е начислена 

лихва за просрочие в размер на 80,42 лева за периода от 01.06.2021 г. до 15.12.2020 г.  

Общото задължение на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. 

София, представлява начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на 472,43 лева. 

За дължимите лихви за просрочие дружеството е уведомено по електронна поща на 

16.06.2021 г. 

На 17.06.2021 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане в размер на  

472,43 лева, с което „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София, 

напълно погаси дължимите суми по откритата процедура за установяване на публично 

държавно вземане (приложена справка към настоящия доклад за начислени и платени 

суми). 

 

Изказвания по т.4.:  

Докладва А. Димитрова, която отбеляза, че това са три ВиК оператора, които са 

погасили задълженията си. Работната група предлага КЕВР да вземе следните решения: 

1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София. 

2. „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София, да бъде 

уведомено за прекратяване на производството за установяване на публично държавно 

вземане. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на 

решение. 

 

Във връзка с горното и на основание чл. 56, ал. 1 от Административно-

процесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 168, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс (ДОПК), КЕВР  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София. 

2. „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София, да бъде уведомено 

за прекратяване на производството за установяване на публично държавно вземане. 

 

 

В заседанието по точка четвърта участват председателят Иван Н. Иванов и 
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членовете на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Георги Златев, 

Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Ремзи Осман – за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – 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.  

 

 

По т.5. Комисията разгледа доклад относно прекратяване на производството за 

установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви, 

дължими от "КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА" ЕООД. 

 

С решение по т. 9 от протокол № 111 от 09.06.2021 г. Комисия за енергийно и 

водно регулиране (КЕВР) е открила процедура за установяване на публично държавно 

вземане по отношение на “КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД с размер на главницата от 

6 583,12 лева и нчислени лихви за просрочие в размер на 155,29 лева. Върху неплатената 

главница от 6 583,12 лева, считано от 01.06.2021 г., се дължи законна лихва за забава до 

датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР. 

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) 

“КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД е уведомен с писмо изх. № В-17-70-7 от 10.06.2021 г., 

като му е определен 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения по начислените 

суми и е поканено в същия срок да изпълни задълженията си доброволно.  

На 15.06.2021 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от 

“КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД в размер на 6 766 лева, погасяващо дължимата 

постоянна част и първа вноска от променлива част такса „В и К регулиране“ за 2021 г. в 

размер на 6 583,12 лева и лихви за просрочие в размер на 182,88 лева. В резултат на това 

плащане върху неплатената в срок главница от 6 583,12 лева е начислена лихва за 

просрочие в размер на 27,43 лева за периода от 01.06.2021 г. до 15.06.2021 г. (датата на 

плащане от дружеството).  

Общото задължение на “КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД към 05.12.2019 г. 

представлява надплатена лихва за просрочие в размер на 0,16 лева. 

Видно от справка за начислени и платени суми, приложена към настоящия доклад, 

“КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД е погасил дължимите суми по откритата процедура за 

установяване на публично държавно вземане. 

 

Изказвания по т.5.:  

Докладва А. Димитрова. Работната група предлага на КЕВР да вземе следните 

решения: 

1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД. 

2. “КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД да бъде уведомено за прекратяване на 

производството за установяване на публично държавно вземане. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на 

решение. 

 

Във връзка с горното и на основание чл. 56, ал. 1 от Административно-

процесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 168, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс (ДОПК), КЕВР  

 

Р Е Ш И: 
 

1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД. 
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2. “КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД да бъде уведомено за прекратяване на 

производството за установяване на публично държавно вземане. 

 

В заседанието по точка пета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на 

Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Ремзи Осман – за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – 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.  

 

 

По т.6. Комисията разгледа доклад относно прекратяване на производството за 

установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за 

просрочие, дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – СЛИВЕН“ 

ООД. 

 

С решение по т. 10 от протокол № 111 от 09.06.2021 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР) откри процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД с размер на 

главницата от 12 137,55 лева и начислени лихви за просрочие в размер на 258,67 лева. 

Върху неплатената главница от 12 137,55 лева, считано от 01.06.2021 г., се дължи законна 

лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.  

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД е уведомен с писмо изх. № 

В-17-26-12 от 10.06.2021 г., като му е определен 7-дневен срок за даване на обяснения и 

възражения по начислените суми и е поканен в същия срок да изпълни задълженията си 

доброволно.  

На 15.06.2021 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД в размер на 12 446,79 лева, 

погасяващо постоянната част и първа вноска променлива част от такса „ВиК регулиране“ 

за 2021 г. в размер на общо 12 137,55 лева, както и лихви за просрочие в размер на общо 

309,24 лева. В резултат на постъпилото плащане върху неплатената в срок главница от 

12 137,55 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 50,57 лева за периода от 

01.06.2021 г. до 15.12.2020 г.  

Видно от справка за начислени и платени суми, приложена към настоящия доклад, 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД е погасил напълно 

дължимите суми по откритата процедура за установяване на публично държавно вземане. 

  

Изказвания по т.6.:  

Докладва А. Димитрова. Работната група предлага КЕВР да вземе следните 

решения: 

1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД. 

2. „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД да бъде уведомено 

за прекратяване на производството за установяване на публично държавно вземане. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на 

решение. 

 

Във връзка с горното и на основание чл. 56, ал. 1 от Административно-

процесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 168, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс (ДОПК), КЕВР  
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Р Е Ш И: 

 

1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД. 

2. „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД да бъде уведомено 

за прекратяване на производството за установяване на публично държавно вземане. 

 

В заседанието по точка шеста участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Ремзи Осман – за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – 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.  

 
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1. както следва: 

1. ПРОДЪЛЖАВА срока на лицензия № Л-113-01 от 20.03.2002 г. за дейността 

„производство на електрическа енергия“, издадена на „Българско акционерно дружество 

Гранитоид“ АД, с ЕИК 130529409, със седалище и адрес на управление: Република 

България, област София (столица), община Столична, гр. София 1000, район „Средец”, ул. 

„Дякон Игнатий“ № 2, ет. 2, с 25 (двадесет и пет) години, считано от 19.04.2022 г., при 

спазване на нормативните изисквания за експлоатация и ремонт на основните и 

спомагателните съоръжения в централите и на условията за осъществяване на 

лицензионната дейност. 

2. ОПРЕДЕЛЯ условията за осъществяване на лицензионната дейност за новия 

срок, като одобрява актуализиран текст на лицензия № Л-113-01 от 20.03.2002 г. за 

дейността „производство на електрическа енергия“, приложение към настоящото 

решение. 

3. Във връзка с решенията по т. 1. и т. 2. одобрява актуализирани приложения към 

лицензията, които са приложения и към настоящото решение. 

 

По т.2. както следва: 

1. Приема доклад относно утвърждаване на образци на заявления в сектор 

Водоснабдяване и канализация (ВиК) за одобряване по чл. 10 от ЗРВКУ и чл. 26 от 

НРКВКУ на бизнес план за развитието и дейността по предоставяне на ВиК услуги; за 

утвърждаване и одобряване по чл. 14 от ЗРВКУ и чл. 19 от НРЦВКУ на цени на ВиК 

услуги; за преразглеждане по чл. 19 от ЗРВКУ и чл. 31 от НРЦВКУ на цени на ВиК 

услуги; за актуализиране по чл. 32 от НРЦВКУ на бизнес план за развитието и дейността 

по предоставяне на ВиК услуги; и за одобряване по чл. 44 от НРКВКУ на общи условия на 

договорите за предоставяне на ВиК услуги на потребителите; 

2. Одобрява: 

2.1. образец на заявление по чл. 10 от ЗРВКУ и чл. 26 от НРКВКУ за  одобряване на 

бизнес план за развитието и дейността по предоставяне на водоснабдителни и 

канализационни услуги; 

2.2. образец на заявление по чл. 14 от ЗРВКУ и чл. 19 от НРЦВКУ за утвърждаване 

и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги; 

2.3. образец на заявление по чл. 19 от ЗРВКУ и чл. 31 от НРЦВКУ за 

преразглеждане на цени на водоснабдителните и канализационните услуги; 

2.4. образец на заявление по чл. 32 от НРЦВКУ за актуализиране на бизнес план за 

развитието и дейността по предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги; 

2.5. образец на заявление по чл. 44 от НРКВКУ за одобряване на общи условия на 
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договорите за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на 

потребителите. 

3. Образците на заявления по т. 2.1 – 2.5 да бъдат публикувани на интернет 

страницата на КЕВР. 

 

По т.3. както следва: 

1. Приема доклад относно подход за определяне на коефициент за подобряване на 

ефективността Е и индикативни коефициенти Е на ВиК операторите; 

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 30.06.2021 г. от 

10:30 ч. залата на ІV етаж в сградата на КЕВР; 

3. Откритото заседание по т. 2 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. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат покани 

лицата, представляващи ВиК дружествата, посочени в доклада, или други упълномощени 

от тях представители; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

интернет страницата на Комисията. 

 

По т.4. както следва: 

1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София. 

2. „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София, да бъде 

уведомено за прекратяване на производството за установяване на публично държавно 

вземане. 

 

По т.5. както следва: 

1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД. 

2. “КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД да бъде уведомено за прекратяване на 

производството за установяване на публично държавно вземане. 

 

По т.6. както следва: 

1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД. 

2. „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД да бъде уведомено 

за прекратяване на производството за установяване на публично държавно вземане. 

 

 
Приложения: 

1. Решение на КЕВР № И3-Л-113 от 24.06.2021 г. - продължаване срока на лицензия за 

производство на електрическа енергия на „Българско акционерно дружество Гранитоид“ АД 

2. Доклад В-Дк-222 от 21.06.2021 г. - утвърждаване на образци на заявления в сектор 

Водоснабдяване и канализация (ВиК) за одобряване по чл. 10 от ЗРВКУ и чл. 26 от НРКВКУ на 

бизнес план за развитието и дейността по предоставяне на ВиК услуги; за утвърждаване и 

одобряване по чл. 14 от ЗРВКУ и чл. 19 от НРЦВКУ на цени на ВиК услуги; за преразглеждане по 

чл. 19 от ЗРВКУ и чл. 31 от НРЦВКУ на цени на ВиК услуги; за актуализиране по чл. 32 от 

НРЦВКУ на бизнес план за развитието и дейността по предоставяне на ВиК услуги; и за 

одобряване по чл. 44 от НРКВКУ на общи условия на договорите за предоставяне на ВиК услуги 

на потребителите. 

3. Доклад В-Дк-222 от 21.06.2021 г. - подход за определяне на коефициент за подобряване 

на ефективността Е и индикативни коефициенти Е на ВиК операторите за регулаторен период 

2022-2026 г. 

4. Доклад с вх. № В-Дк-218 от 17.06.2021 г. - прекратяване на производството за 

установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за просрочие, 

дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, гр. София 
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5. Доклад с вх. № В-Дк-219 от 17.06.2021 г. - прекратяване на производството за 

установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за просрочие, 

дължими от „КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА“ ЕООД 

6. Доклад с вх. № В-Дк-220 от 17.06.2021 г. - прекратяване на производството за 

установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за просрочие, 

дължими от "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН" ООД. 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (Г. Добрев) 

 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

 

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

 (Д. Кочков) 

 

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

 (П. Трендафилова) 

 

 
 

Протоколирал: 

 (А. Фикова - главен експерт) 


