РЕШЕНИЕ
№ Ц - 34
от 15.12.2017 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 15.12.2017 г., като разгледа Доклад с
вх. № В-Дк-140 от 27.11.2017 г. за изменение на одобрените цени на водоснабдителните и
канализационните услуги за 2018 г. и събраните данни от проведеното на 07.12.2017 г.
открито заседание, установи следното:
Административното производство е образувано в Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) във връзка с годишните изменения на цените на
водоснабдителните и канализационните услуги по метода на ценово регулиране “горна граница
на цени” за ВиК операторите с одобрени от КЕВР бизнес планове, утвърдени цени за 2017 г. и
одобрени цени за 2018-2021 г.
Съгласно чл. 6, т. 2 от Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и
канализационните услуги (НРЦВКУ) при прилагане на метода за ценово регулиране „Горна
граница на цени“, Комисията едновременно утвърждава цени на ВиК оператора за първата
година от регулаторния период и одобрява цени за следващите години от регулаторния период,
които се изменят в края на ценовия период с инфлационен индекс, намален с коефициент Х,
регулаторният период е с продължителност по чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ; Комисията по реда на чл.
29 изменя одобрената цена за следващата година от бизнесплана на базата на актуална
информация за инфлацията от влизането в сила на утвърдената цена за първия ценови период и
коефициент X; изменението се извършва по реда на глава четвърта, раздел ІІ и се изчислява по
следната формула:
Цt = Ц (БПt) x (1 + И - X) t,
където:
Ц са цените на В и К оператора;
t – времевият индекс;
Ц (БПt) – одобрената цена на В и К оператора за съответната година от бизнесплана;
И – инфлацията за периода от влизането в сила на утвърдената цена за първия ценови
период до датата на изчисление на изменението, която влияе върху разходите на В и К
оператора;
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 ВиК оператор и се определя от Комисията за всеки ценови период с
решението по чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ.
Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:
Q = Qр + Qи,
където:
Qр е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи,
които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на
нови активи; с решението по чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията определя конкретните
разходи за всеки ВиК оператор, за които ще се прилага коефициентът Qр;
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Qи – коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните
инвестиции, извършени за изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на
показателите за качество на ВиК услугите, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ;
Y – коефициент, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на
единните показатели за ефективност, определени по реда на чл. 4, ал. 2, т. 1 от НРЦВКУ, който
се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от същата наредба.
Съгласно чл. 29, ал. 1 от НРЦВКУ, при прилагане на методите на ценово регулиране
"горна граница на цени" и "горна граница на приходи" одобрените цени за всяка година от
бизнесплана се изменят служебно от Комисията в съответствие с чл. 6,
т. 2 и 3 във връзка с чл. 4. Ал. 2 от същата разпоредба посочва, че измененията по ал. 1 се
извършват ежегодно с решение на Комисията, което се взема в закрито заседание преди
началото на ценовия период, за който се отнасят. Съгласно чл. 29, ал. 3 от НРЦВКУ при
измененията по ал. 1 се извършва анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите.
Ал. 5 от същата разпоредба посочва, че решението по ал. 2 влиза в сила от 1 януари на ценовия
период, за който се отнася.
С решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 3, поправени с решение по Протокол №
118 от 07.06.2016 г., т. 8, КЕВР е приела Указания за образуване на цените на
водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за
регулаторния период 2017-2021 г. (Указания НРЦВКУ).
Според т. 51 от Указания НРЦВКУ, през регулаторния период 2017-2021 г. Комисията
прилага метода “горна граница на цени”, при който утвърждава цени на ВиК услуги за първата
година от регулаторния период (2017 г.) и одобрява цени за следващите години (2018 – 2021 г.).
Одобрените цени за всяка година от бизнес плана се изменят служебно от Комисията в
съответствие с чл. 6, т. 2, във връзка с чл. 4 от НРЦВКУ.
Съгласно т. 52 от Указания НРЦВКУ, Комисията изменя одобрените цени в съответствие
с чл. 29 от НРЦВКУ за всяка година от периода 2018 – 2021 г., както следва:
Изменение на одобрените цени за 2018 г.
а) Комисията изменя цените за 2018 година по следната формула:
Ц2018 = ЦБП 2018 * (1+ И2017 - X2018), лв./куб.м (без ДДС)
където:
Ц2018 е изменената одобрена цена за 2018 г.;
ЦБП 2018 е одобрената цена на ВиК оператора за 2018 г. съгласно одобрения бизнес план;
И2017 е инфлацията за периода м. януари – м. октомври 2017 г. по данни на НСИ, която влияе
върху разходите на ВиК оператора1;
X2018 е коефициент за изменение на одобрената цена за 2018 г., който се изчислява по
следната формула:
Х2018 = Е2018 + Q2018 + Y2018
където:
E2018 е коефициент за подобряване на ефективността за 2018 г. Коефициентът е
индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по реда на т. 9.1 от Указания
НРЦВКУ;
Q2018 е коефициент, който се изчислява по следната формула:
Q2018 = Qр2018 + Qи2018
където:
Qр2018 е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните
разходи, които са в резултат осъществяване на нови дейности и/или
експлоатация и поддръжка на нови активи. Коефициентът е индивидуален за
всеки ВиК оператор и се определя по реда на т. 9.2 от Указания НРЦВКУ с
използване на данни за прогнозните и действителните допълнителни разходи
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Инфлация от началото на годината, динамичен ред CPI.1.3.xls от данните на НСИ.
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за 2017 г. (съгласно отчетния доклад по чл. 32, ал. 1 от НРКВКУ).
Коефициентът Qр2018 е равен на 0;
Qи2018 е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните
инвестиции, извършени за изпълнение на индивидуалните годишни целеви
нива на показателите за качество на ВиК услугите. Коефициентът е
индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по реда на т.9.3.1 от
Указания НРЦВКУ. Коефициентът Qи2018 е равен на 0;
Y2018 е коефициент, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на
единните показатели за ефективност, определени по реда на чл. 4, ал. 2, т. 1 от
НРЦВКУ, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ. Коефициентът е
индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по реда на т.9.3.2 от Указания
НРЦВКУ. Коефициентът Y2018 е равен на 0.
б) Изменената одобрена цена влиза в сила от 1 януари на 2018 г., съгласно чл. 29, ал. 5 от
НРЦВКУ.
С оглед изпълнение на правомощията на КЕВР, произтичащи от горепосочените
разпоредби, е извършен анализ относно годишните изменения на цените по метода на ценово
регулиране “горна граница на цени”, за ВиК операторите с одобрени от КЕВР бизнес планове,
утвърдени цени за 2017 г. и одобрени цени за 2018-2021 г. Резултатите от извършения анализ са
отразени в доклад с вх. № В-Дк-140 от 27.11.2017 г (Доклада), който е приет от КЕВР с решение
по Протокол № 255 от 30.11.2017 г., т. 4 и е публикуван на интернет-страницата на Комисията.
В изпълнение на изискванията на чл. 13, ал. 5, т. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) е проведено
открито заседание на 07.12.2017 г.
Открито заседание:
За участие в откритото заседание с писмо с изх. № В-17-00-6 от 30.11.2017 г. са поканени
представители на „Софийска вода“ АД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян,
„Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.
Пловдив, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали,
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе, „Напоителни системи“ ЕАД, „ВиК – Златни
пясъци“ ООД, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, „Водоснабдяване и
канализация“ ООД, гр. Монтана, „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД,
„Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр.
Бургас, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол и „Водоснабдяване и канализация“
ООД, гр. Враца.
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян, „Водоснабдяване и канализация Варна“ ООД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, „Водоснабдяване и
канализация“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „Водоснабдяване и канализация“
ООД, гр. Русе, „Напоителни системи“ ЕАД, „ВиК – Златни пясъци“ ООД, „Водоснабдяване и
канализация“ ООД, гр. Перник, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана,
„Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, „Водоснабдяване и канализация - Сливен“
ООД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и „Водоснабдяване и канализация“
ЕООД, гр. Ямбол не са изпратили представители, които да вземат отношение по Доклада.
Участие в откритото заседание са взели представители на „Софийска вода“ АД и на
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, които са направили следните устни
изказвания:
Г-н В. Тренев – заместник-изпълнителен директор на „Софийска вода“ АД посочва,
че дружеството се е запознало с публикувания Доклад. Счита, че чрез решението на
независимия орган и така приетия бизнес план на дружеството се осигурява устойчива и
предвидима среда за дейността му. В бизнес плана по години е предвидено, че тарифите ще се
увеличават, и в този смисъл решението потвърждава решимостта на регулатора да не се
отклонява от така взетото свое решение, което почива на здрава логика за развитието на ВиК
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сектора в България. Подчертава, че решението е в полза на клиентите и ще позволи на
дружеството да изпълни заложеното в плана за следващата година.
Г-н Ангел Престойски – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.
Враца посочва, че работата на Комисията действително се е подобрила през последните
години, обаче натрупаните негативи от миналото, през което Комисията не е утвърждавала
редовно цени на ВиК дружествата довежда до този негативен ефект, който се наблюдава в
страната. Счита, че КЕВР следва да направи разяснителна кампания какво налага увеличението
на цените на ВиК услугите.
На откритото заседание са направени следните устни изказвания от други
участници, които не са страни по преписката, както следва:
Г-н Борис Цветков – общински съветник в Столичен общински съвет посочва, че
взема участие в лично качество, не представлява Столичен общински съвет (СОС), и че
въпросът, който е подложен на открито заседание е преди всичко важен за много столичани
обществено-политически въпрос.
Поставя въпроси, свързани със състоянието на язовир „Бели Искър“ и наличието на
селища в Столична община, които все още са без канализация. Счита, че не е отчетено
становището на СОС, което е било депозирано писмено, както и мотиви на двама члена на
КЕВР за гласуване „против“. Посочва, че има висящо съдебно дело и предлага да не бъде
финализирана процедурата по увеличаване на цената на ВиК услугите в Столична община,
докато не бъде проведено обществено обсъждане, което е по такъв важен за столичани въпрос и
не бъде приключено съдебното дело, което касае решението за приемането на бизнес плана.
По конкретния Доклад изразява становище, че посочената инфлация от 1,937% е 2,5
повече от реалната за този период 0,7%, като счита, че това е грешка. В допълнение посочва, че
при определяне на поносимостта на цената е взет средният доход за домакинство за София 1355
лв. при средно, пак обявено от НСИ брой членове на домакинство 2,22 човека, като прави
извод, че средномесечният доход на един човек е 610,36 лв. по данни на НСИ. По сметките,
които са представени в публичните документи, които се обсъждат, за същото число е написано
984 лв. Според него се получава сериозна разлика от 373 лв., които могат и със сигурност
погрешно ще повлияят за окончателните сметки, окончателното решение.
Счита, че в общите условия на ВиК операторите се определя пределна цена. За София
обаче не е такъв случаят, защото в утвърдените от КЕВР общи условия изрично пише, че
„Софийска вода“ АД продава само на пределни цени. Тоест във вече утвърдената от КЕВР
рамка, т.н. техни приети общи условия, не се допуска тази възможност те да са гъвкави и да
намалят тази пределна цена.
Задава въпрос дали е извършен предварителен текущ контрол по изпълнението на
показателите от бизнес плана, конкретно за „Софийска вода“ АД за 2017 г.
Г-жа Мая Манолова – Омбудсман на Република България посочва, че присъства
заради множеството жалби, над 30, които са постъпили в институцията през последните около 2
месеца, на хора от различни населени места, повече от 10 области, с гняв и възмущение срещу
повишаването на цената на водата. Проблемът е сериозен, тъй като писмата са придружени с
подписки от по няколко стотин души. Малки населени места, в които не са правени инвестиции
от десетилетия и едва ли скоро ще бъдат направени. Ясно е, че част от проблемите възникват от
нормативната уредба, която казва, че цената на територията на една област, на която оперира
една АВиК, е еднаква. Но законът дава и възможност за изключения, т.е. въпросният ВиК
оператор да съобрази цената на водата на територията на областта както с вида водоснабдяване,
така и със средномесечните доходи на хората, които живеят в населените места.
Счита, че има и пропуски в Наредбата, които също са неприемливи, например
ангажимента на КЕВР служебно всяка година да повишава цената на водата, която в конкретната
ситуация ще доведе до това, че току-що повишена цена (буквално има случаи от
първи декември) ще бъде повишена отново от първи януари,
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Посочва, че се организира в момента да реагира и по отношение атакуването на
НРЦВКУ, и по отношение на закона, тъй като смята, че е недопустимо да нямат право хората на
съдебен контрол, на съдебно обжалване срещу актовете на регулатора.
Посочва, че има забележки по отношение работата на регулатора в частта определяне
цена на водата, защото вместо открито заседание е било нормално да има обществено обсъждане,
предвид че темата наистина е масово възмущаваща хората, касае ги, касае техните домакинства,
възможностите да си плащат водата.
Задава въпрос относно определянето на размера на социалната поносимост на цената на
ВиК услугите, във връзка с публикуван на интернет страницата на КЕВР документ, в който се
цитират две изследвания на НСИ, като посочва, че също се е обърнала с въпроси и е получила
писмени отговори от председателя на НСИ. Тоест средномесечният доход на домакинствата в
България се определя по две методики. Едната е наблюдения на домакинските бюджети, другата
е статистика на доходите и условията на живот. Масово използвана от всички институции е
първата методика, която се оказва, че дава два пъти по-ниски числа от втората, като има
вариации за различните области. Пита защо се ползва методиката, даваща по-високи данни за
доходи.
Задава въпрос и относно определянето на натрупаната инфлация. Счита, че коректната
справка на сайта на НСИ показва, че инфлацията от 01 януари до края на октомври е в размер
под 1% - 0,7%, а ако бъде премерена от декември миналата година до октомври, вече дава
проценти от 1,9%.
В заключение посочва, че по закон КЕВР е длъжна да утвърди общите условия на
договорите за ВиК услуги, само че крайният акт на КЕВР е утвърждаване на общи условия на
водопреносната дейност, на ВиК дейността. Изказва становище, че по закона би следвало да се
утвърждават общи условия и ВиК операторите да имат ангажимент за сключване на договори с
клиентите, макар и при общи условия.
Г-н Венелин Новаков – представител на Съюз на пенсионерите 2004 и Национална
инициатива Социална солидарност посочва, че е необходимо провеждането на обществено
обсъждане и счита, че следва да бъде обявен мораториум върху увеличението на цените на ВиК
услугите.
Г-жа Мадлен Кирчева – представител на Сдружение за защита на гражданите и
държавата посочва, че водата е основа на живота и цената на водата може да отнема, да
поставя препятствия към живота. Хартата за правата на човека постановява достъп до вода, а
Хартата е ратифицирана от българския Парламент, поради което счита, че трябва да се смени
философията. Не трябва да се удовлетворяват исканията за печалби на водоснабдителни
дружества и най-вече на „Софийска вода“ АД, в която концесионерът Веолия преследва
печалби. Счита, че има и друга философия, например за цялата страна може да се определи
цена, независимо какви са водоснабдителните дружества – държавни, общински или
кооперативни, цена на водата идентична за цялата страна, като самата държава дотира
разликите в разходите на водоснабдителните дружества, доставящи вода до населението на
страната.
Посочва също така, че българският закон не допуска отчитане след десетичната запетая
на стотинката. Тук данните, които са посочени, са с 3 или 4 знака след десетичната запетая на
лева. При определяне на цената при боравене с цифри, апелира да се спазва българският закон –
до втория знак след десетичната запетая на лева.
Г-н Георги Найденов – представител на „Технически ренесанс“ посочва, че в една
страна като България, която е на трето място в Европа по запаси на вода, „жадни ходим и
търсим инвеститори“. Счита, че европейското право е имплементирано в националното с
приоритети спрямо него, спрямо примата на европейското право и с директно приложение,
поради което противоречащи национални норми не следва да се спазват.
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След проведеното открито заседание са постъпили следните писмени становища:
По електронна поща е постъпило писмо с вх. № В-11ИН-00-505 от 07.12.2017 г. от
Движение ДНЕС, в което се възразява срещу липсата на проведено обществено обсъждане по
процедурата за изменение на цените на ВиК услугите.
Постъпило е становище с вх. № В-04-04-12 от 11.12.2017 г. от Омбудсмана на Република
България, в което, в допълнение към направените от г-жа Мая Манолова устни изказвания на
проведеното на 07.12.2017 г. открито заседание, се посочва, че според Омбудсмана е
незаконосъобразно да се приеме период на инфлация от началото на годината до месец
октомври 2017 г. съгласно предвиденото в Указания НРЦВКУ за регулаторен период 2017-2021
г. Излага съображения, че съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, при метод на регулиране “горна
граница на цени” се утвърждават цени за ВиК услуги за първата година на регулаторния период
2017-2021 г., одобряват се цени за следващите години от регулаторния период, изменя
одобрената цена на база актуална информация за инфлацията от влизане в сила на утвърдената
цена за първия ценови период. От изложеното следва извод, че за начален период на
инфлацията, като предпоставка за изменение на одобрените цени на ВиК услугите, следва да се
взема моментът от влизане в сила на утвърдената цена за първия ценови период. За ВиК
дружествата този момент е различен. Счита, че за дружествата, чийто цени са влезли в сила от
началото на м. декември 2017 г., одобрените цени за 2018 г. не би следвало да се изменят.
Вместо това, конкретно за ВиК Ямбол е предвидено най-голямото увеличение – 20%.
Отбелязва, че има противоречие между НРЦВКУ и Указания НРЦВКУ.
Посочва още, че КЕВР не е обяснила защо при изчисляване на социалната поносимост на
цените на ВиК услугите ползва данни от изследване на НСИ „Статистика на доходите и
условията на живот“, което показва по-високи данни за доход спрямо друго изследване на НСИ
„Наблюдение на домакинските бюджети“.
По отношение на принципа на единната цена на ВиК услугите счита, че така се ощетяват
гражданите в малките населени места, където водата се доставя по гравитачен способ.
Същевременно, при определяне на социалната поносимост на цената на ВиК услугите,
изследванията на НСИ са по области и не отчитат по-ниските доходи в селата.
Счита, че увеличението на цената на ВиК услугите за 2017 г. е необосновано и
незаконосъобразно, взето при нарушаване на принципите, от които следва да се ръководи
независимият регулатор, което води до необоснованост и незаконосъобразност на цените за
следващите ценови периоди. Освен това при изменението на одобрените цени за 2018 г. са
допуснати съществени нарушения на НРЦВКУ, което налага преразглеждането им.
На основание чл. 19, ал. 1, т. 4 от Закона за омбудсмана отправя препоръка да се вземат
под внимание посочените аргументи, като се приложат правилните критерии за определяне на
периода на инфлацията и социалната поносимост на цените на ВиК услугите. По този начин ще
бъдат достигнати по-ниски и справедливи цени, в съответствие със закона.
С вх. № В-11Ц-00-10 от 11.12.2017 г. е постъпил сигнал от г-жа Цветанка Илиева Цанева
срещу предложеното увеличение на цената на ВиК услугите за клиентите на „Софийска вода“
АД, считано от 01.01.2018 г. В него се посочва се, че не следва да се прилага инфлация от
началото на годината до м. октомври 2017 г. съгласно т. 52 от Указания НРЦВКУ, а да се
приложи чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за ползване на инфлация от влизането в сила на утвърдената
цена. Счита, че на основание чл. 5, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК)
следва да се приложи по-високият по степен акт, т.е. разпоредбите на НРЦВКУ. Прилага
разпечатка от интернет страницата на НСИ – Калкулатор на инфлацията за периода от м. април
2017 г. до м. октомври 2017 г., която е 0,5%.
На второ място се възразява срещу посочените данни за доход на лице от домакинство,
тъй като данните от изследване на НСИ „Статистика на доходите и условията на живот EUSILC“ не са публикувани на интернет страницата на НСИ. Г-жа Цанева е поискала през м.
септември 2017 г. по електронен път данни от НСИ за средномесечен доход на лице от
домакинство за периода 2014-2016 г. и е получила различна от посочената в Доклада
информация, а именно средно-месечен доход в размер на 610 лв.
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На следващо място посочва, че с разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от одобрените с Решение
№ ОУ-2 от 13.07.2016 г. на КЕВР Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на
потребителите от „Софийска вода“ АД, съгласно които ВиК операторите предоставят В и К
услуги по утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране пределни цени, не са
защитени интересите на потребителите, които следва да имат право свободно да договарят
цените на ВиК услугите.
Във връзка с горното счита, че КЕВР следва да приеме решение за определяне на нови
цени на ВиК услуги от 01.01.2018 г., съобразно инфлацията за м. април – м. октомври 2017 г. в
размер на 0,5%, при средномесечен доход на едно лице 610 лв. Г-жа Цанева поставя въпрос
какви действия ще предприеме КЕВР по одобрените Общи условия, за да спази изискванията на
чл. 6, ал. 1, т. 5 от ЗРВКУ.
Становище на Комисията по направените устни изказвания в рамките на
проведеното открито заседание и постъпилите писмени становища:
По отношение на направените коментари по процедурата за приемане на решение
за годишно изменение на цените на водоснабдителните и канализационните услуги по
метода на ценово регулиране “горна граница на цени” за ВиК операторите с одобрени от КЕВР
бизнес планове, утвърдени цени за 2017 г. и одобрени цени за 2018-2021 г., следва да се посочи,
че въпросът е разгледан на закрито заседание на КЕВР при приемане на Доклада. Отчетено е
обстоятелството, че при приемане на решенията от КЕВР за одобряване на бизнес план,
утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги за регулаторния период за всеки от ВиК
операторите е проведено открито заседание, на което с ВиК оператора е обсъден докладът и
проектът на решение, включително одобрените цени за 2018 г. и стойността на коефициент Е за
подобряване ефективността на дружеството. В същото производство е проведено и обществено
обсъждане, на което със заинтересованите лица е обсъден проектът на решение за одобряване
на бизнес плана, утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги за регулаторния период,
включително одобрените цени за 2018 г. и стойността на коефициент Е за подобряване
ефективността на дружеството.
Съгласно разпоредбите на чл. 29 от НРЦВКУ одобрените цени за всяка година от бизнес
плана се изменят служебно от Комисията, като измененията се извършват ежегодно с решение
на Комисията, което се взема в закрито заседание преди началото на ценовия период, за който
се отнасят.
Методологията за изменение на одобрените цени за 2018 г. е подробно разписана в чл. 6,
т. 2 от НРЦВКУ и в т. 51 и 52 от Указания НРЦВКУ, съгласно които одобрените цени на ВиК
услуги за 2018 г. (посочени изрично в решението за одобряване на бизнес план и за
утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, обсъдени преди вземането на решение на
открито заседание с дружеството и на обществено обсъждане със заинтересованите лица) се
изменят чрез добавяне на инфлация и намаляване с коефициент Е за подобряване
ефективността на дружеството (посочен изрично в решението за одобряване на бизнес план и
за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, обсъден преди вземането на решение на
открито заседание с дружеството и на обществено обсъждане със заинтересованите лица).
Комисията извършва анализ на социалната поносимост на цената на ВиК услугите
въз основа на актуална информация за доход на лице от домакинство за съответните области
(информация за средно-месечен паричен доход на лице от домакинството по области за 2016 г.
от изследване „Статистика на доходите и условията на живот EU-SILC“ е предоставена от
Националния статистически институт с писмо с вх. № В-04-00-56 от 08.11.2017 г.).
Нормите на раздел II „Годишни изменения на цените през регулаторния период“, глава
четвърта „Процедурни правила“ на НРЦВКУ не уреждат специална процедура във връзка с
приемането на решение от КЕВР за утвърждаване на цени при годишните изменения на
одобрените цени през регулаторния период. В тази връзка Закона за енергетиката (ЗЕ)
регламентира общите процедурни правила при приемане на решения от Комисията. Съгласно
чл. 13, ал. 5, т. 2 от ЗЕ заседанията на Комисията са открити, когато се разглеждат заявления
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или искания, свързани с утвърждаване на цени. Предвид императивния характер на
разпоредбата КЕВР е провела открито заседание.
Съгласно чл. 14, ал. 1 от ЗЕ Комисията провежда процедура за обществено обсъждане
със заинтересованите лица при изготвянето на общи административни актове, предвидени в
този закон и в ЗРВКУ, както и по други въпроси от обществена значимост за развитие на
енергийния сектор и на ВиК сектора. Видно от текста на разпоредбата провеждането на
обществено обсъждане е задължително само при приемането на общи административни актове,
а в останалите случаи е необходимо да се извърши преценка относно обществената значимост.
Решенията за утвърждаване на цени на ВиК услугите за втората година от регулаторния
период по своята същност са индивидуални административни актове, поради което не попадат
сред актовете, за приемането на които се изисква задължително провеждане на обществено
обсъждане. По отношение обаче на преценката за тяхната обществена значимост за развитие на
ВиК сектора следва да се има предвид, че одобрените от КЕВР цени на ВиК услуги за 2018 г.
(посочени изрично в решението за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване
на цени на ВиК услуги) са обсъдени преди вземането на решението на открито заседание с
дружеството и на обществено обсъждане със заинтересованите лица, като в настоящото
административно производство се изменят само въз основа на обективни обстоятелства инфлация и коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството. Посочените
параметрите са ясни, точни и извън преценката както на регулаторния орган, така и на
заинтересованите лица, поради което не е обосновано провеждането на обществено обсъждане.
Независимо от изложеното, Комисията разгледа и обсъди всички направени устни
изказвания на откритото заседание и постъпили писмени становища, както от страните в
административното производство, така и от други участници, които не са страни в него.
В рамките на проведеното на 07.12.2017 г. открито заседание за разглеждане на Доклада
за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2018 г. по реда на чл. 6, т. 2 и
чл. 29 от НРЦВКУ, на страните по преписките – съответните ВиК оператори – е предоставена
възможност за устно и писмено становище по представения Доклад. От страна на дружествата
са направени само две устни изказвания, като не са направени възражения или предложения за
изменения.
В рамките на проведеното открито заседание са взели участие и други участници, които
не са страни по преписките. Дадена им е възможност да направят устни изказвания и да
представят писмени становища, които са отразени в протокола и в настоящото решение,
респективно е представено становище на Комисията по направените изказвания.
По отношение на поставените въпроси за ползваните от КЕВР данни за доход на
лице от домакинство при определяне размера на социалната поносимост на цените на
ВиК услугите, може да се посочи следното:
В Доклада, предмет на разглеждане на откритото заседание, изрично е посочено, че
информация за разполагаем средно-месечен паричен доход на лице от домакинството по
области за 2016 г. от изследване „Статистика на доходите и условията на живот EU-SILC“ е
предоставена от НСИ с писмо с вх. № В-04-00-56 от 08.11.2017 г.
С писмо с вх. № В-04-00-56 от 07.12.2016 г. НСИ е предоставил официално данните от
изследване „Статистика на доходите и условията на живот EU-SILC“ с пояснение, че данните и
от двете изследвания отговарят на изискванията за точност и представителност на извадковите
изследвания. При „Наблюдение на домакинските бюджети“ се наблюдават 3060 домакинства
през всяко тримесечие на годината, а при „Статистика на доходите и условията на живот EUSILC“ се анкетират в рамките на три месеца около 7500 домакинства. Целите на двете
изследвания са различни, но резултатите и от двете изследвания позволяват да се получат
устойчиви тенденции и да бъдат използвани от потребителите за аналитични цели.
В
публикувана
на
интернет
страницата
на
(http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/SILC_Metodology.pdf)

НСИ
информация
за Методология на
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изследване „Статистика на доходите и условията на живот EU-SILC“ е посочено следното:
„Ключова цел на изследването за доходите и условията на живот като част от Европейската
статистическа система (ESS) е да предоставя своевременни и съпоставими данни за
разпределението на доходите и социалното включване. Наблюдението се осъществява по
единна методология, определена с Регламент 1177/2003 на Европейския парламент и на
Съвета и осигурява информация за моментното състояние (cross-sectional data) и от
повторени във времето (longitudinal data) изменения в доходите, равнище и структура на
бедността и социалната изолация. Резултатите се използват при съставяне на Годишен
доклад за напредъка на България по социално включване, както и за мониторинг на напредъка
на страната по изпълнение на целите от Стратегия „Европа 2020”.
В методологията на изследването са включени следните социални области:
- Основни демографски и др. характеристики на домакинството и неговите членове: брой
членове, данни за всеки член на домакинството (възраст, пол, образование, семейно
положение, икономически статус, източници на средства за съществуване др.).
- Монетарни показатели за жизненото равнище и социалното разслоение на населението:
данни за доходите от различни източници (от труд, от социални трансфери и т.н.)
- Немонетарни показатели за жизненото равнище: основни данни за жилищните условия
(тип и обзаведеност на жилището и т.н.); проблеми свързани с жилището и квартала
(населеното място); достъп до образование; здравен статус и достъп до здравно
обслужване;
- Икономическа активност, заетост и безработица на лицата на 16 и повече години
(статус в заетостта, сигурност на работното място, продължително безработни и
т.н.)
- Социалните услуги и програми и участието на домакинството или негови членове в тях
До 2015 г. изследването се провежда върху 4 годишен ротационен панел от обикновени
домакинства. Размерът на извадката за всяка година в панела е около 7 300 адреса/
обикновени домакинства, разпределени във всички области на страната. Освен
домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16
и повече години. Домакинствата участват в наблюдението 4 последователни години. Всяка
година 1 ротационна група отпада от наблюдението и се заменя с друга. Този ротационен
модел на извадка осигурява два типа данни:
- Моментни (данни от текущата година на наблюдение)
- Лонгитудинални (данни за домакинствата участвали в поне две последователни години).
От 2015 г. с финансовата подкрепа на Европейската комисия се проследяват
домакинствата от 9-та и 10-та ротационни групи съответно за пета и шеста вълна на
участие. Размерът на извадката за 2016 г. включва 8 600 домакинства от 6 ротационни групи
от всички области на страната.“
Горепосоченото показва, че изследване „Статистика на доходите и условията на живот
EU-SILC“ от една страна обхваща значително по-голяма извадка от изследване „Наблюдение на
домакинските бюджети“, а от друга страна в рамките на изследването се обхващат всички
монетарни и немонетарни показатели за жизненото равнище. Наблюдението се извършва по
единна методология в целия Европейски съюз и предоставя своевременни и съпоставими данни
за разпределението на доходите и социалното включване в Европейската статистическа система
за доходите, равнище и структура на бедността и социалната изолация. В тази връзка
използването на данни от изследване „Статистика на доходите и условията на живот EU-SILC“
за целите на определяне на социалната поносимост на цените на ВиК услугите е значително покоректно отколкото използването на данни от „Наблюдение на домакинските бюджети“.
Същевременно при извършването на анализи за оценка на проекти по ОП „Околна среда
2014-2020“ също се използват данни от изследване „Статистика на доходите и условията на
живот EU-SILC“.
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Във връзка с горното, КЕВР приема за неоснователни направените възражения
срещу използване на данни за доход на лице от домакинство от изследване „Статистика
на доходите и условията на живот EU-SILC“.
По отношение на поставените въпроси за периода на използвана инфлация, може да
се посочи следното:
Действително се констатира противоречие между разпоредбата на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ,
съгласно която Комисията по реда на чл. 29 изменя одобрената цена за следващата година от
бизнесплана на базата на актуална информация за инфлацията от влизането в сила на
утвърдената цена за първия ценови период и коефициент X, и разпоредбата на т. 52 от
Указания НРЦВКУ, съгласно която Инфлация 2017 г. (И2017) е инфлацията за периода м.
януари – м. октомври 2017 г. С оглед изложеното следва да бъдат приложени разпоредбите на
по-високия по степен нормативен акт, който в случая е НРЦВКУ, и при изменение на цените
следва да бъде приложена инфлацията от влизането в сила на утвърдените цени на ВиК
услугите на съответните дружества до датата на изчисление на изменението, като се вземат
предвид и наличните данни за месечна инфлация за периода до м. ноември 2017 г.
включително. В тази връзка, КЕВР приема направените възражения за основатели и
същите са съобразени при изчисляване на изменението на цените на ВиК услугите за 2018
г.
По поставените от г-н Борис Цветков – общински съветник в Столичен общински
съвет въпроси може да се посочи следното:
Поставените въпроси за състоянието на язовир „Бели Искър“ и наличието на
канализационна мрежа се отнасят до бизнес плана на „Софийска вода“ АД и не могат да бъдат
предмет на разглеждане в настоящото производство. С решение № 755 от 24.11.2016 г. на
Столичния общински съвет, по т. 2, прието на Заседание № 24 от 24.11.2016 г., Столичният
общински съвет съгласува предложената инвестиционна програма от „Софийска вода“ АД за
периода 2017-2021 г., със забележките по нея, изразени в Приложение № 1, неразделна част към
решението. Видно от Приложението, в него от СОС не са посочили забележки за липсата на
инвестиции в язовир „Бели Искър“ и/или нуждата от увеличение на инвестициите в разширение
на канализационната мрежа.
Поставените въпроси относно Решение № БП-Ц-1 от 29.03.2017 г., с което КЕВР е
одобрила бизнес плана на ВиК оператора, утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г. и е
одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г., включително неговото съдебно обжалване, не
могат да бъдат отнесени към настоящото производство. Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗЕ, решенията,
включително мълчаливият отказ на Комисията, се обжалват по реда на
Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на решението.
По отношение на възраженията за използвана инфлация и данни за доход на лице от
домакинството, съображенията са изложени по-горе.
Неоснователно е твърдението, че според разпоредбите на общите условия за
предоставяне на ВиК услуги, дружеството не може да предоставя ВиК услуги на цени, по-ниски
от утвърдените от КЕВР. Съгласно чл. 31, ал. 2 от Общи условия за предоставяне на ВиК
услуги на потребителите от „Софийска вода“ АД, одобрени от КЕВР с Решение № ОУ-2 от
13.07.2016 г., „ВиК операторът публикува утвърдените от КЕВР цени, както и тези, които ще
прилага, при условие, че са по-ниски от пределните, задължително в един централен и един
местен всекидневник, както и на електронната страница на ВиК оператора“. Съгласно чл. 14, ал.
4 от ЗРВКУ, прилаганите от ВиК операторите цени не могат да бъдат по-високи от
утвърдените от Комисията. Следователно ВиК операторите, включително и „Софийска вода“
АД, могат да прилагат по-ниски от утвърдените от Комисията цени на ВиК услугите. Това
обаче не би могло да бъде използвано от дружествата като аргумент за неизпълнение на
одобрения от Комисията бизнес план.
По отношение на поставения въпрос дали е осъществен контрол върху изпълнението на
бизнес плана от страна на „Софийска вода“ АД за 2017 г. следва да се посочи, че съгласно чл.
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32, ал. 1 от НРКВКУ, ВиК операторите предоставят ежегодно на Комисията в срок до 15
април отчетен доклад за изпълнението на бизнесплана за предходната година. Съгласно
чл. 21, ал. 4 от ЗРВКУ Комисията текущо контролира дейността по предоставяне на ВиК
услугите от ВиК операторите чрез проверки на отчетните доклади за изпълнението на
бизнес плановете на ВиК операторите, както и чрез извършване на проверки на място. В тази
връзка, след като Комисията получи през м. април 2018 г. отчетните доклади на ВиК
операторите за 2017 г., ще бъде осъществен предвидения в чл. 21 от ЗРВКУ контрол.
По препоръките, направени от г-жа Мая Манолова – Омбудсман на Република
България, в устно изказване и с представеното писмено становище с вх. № В-04-04-12 от
11.12.2017 г., може да се посочи следното:
Твърдението, че законът дава възможност за изключения, т.е. ВиК операторът да
съобрази цената на водата на територията на областта с вида водоснабдяване, е неоснователно.
Съществувалата до 2015 г. редакция на чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ даваше възможност ВиК
операторите да представят за утвърждаване от Комисията цени на ВиК услуги в зависимост от
потребяваното количество вода и технологията на добиване и доставяне на водата. След
измененията, обнародвани в ДВ, бр. 58 от 2015 г., тази възможност отпадна и с въведената нова
ал. 2 на чл. 14 е регламентирано следното: ВиК операторите прилагат принципа на единна
цена на ВиК услуга на обособената територия. Принципът се спазва задължително за цените
на ВиК услугите "доставяне на вода на потребителите и/или на други ВиК оператори" и
"отвеждане на отпадъчните води".
По отношение на поставените въпроси за служебно изменение на цените на ВиК
услугите следва да се посочи, че КЕВР е длъжна да прилага разпоредбите на чл. 29 от НРЦВКУ,
като съгласно ал. 1 при прилагане на методите на ценово регулиране "горна граница на цени" и
"горна граница на приходи" одобрените цени за всяка година от бизнес плана се изменят
служебно от Комисията в съответствие с чл. 6, т. 2 и 3 във връзка с чл. 4, а съгласно ал. 2
измененията по ал. 1 се извършват ежегодно с решение на Комисията, което се взема в закрито
заседание преди началото на ценовия период, за който се отнасят.
Поставените въпроси относно възможностите за съдебно обжалване на актовете на
регулатора са извън предмета на настоящото административно производство от една страна, а
от друга страна именно съдът е органът, който определя дали ще бъде образувано съдебно
производство и дали ще бъде уважена дадена жалба.
По отношение на поставените въпроси за необходимостта от провеждане на обществено
обсъждане и използваните данни за доход на лице от домакинство, съображенията са изложени
по-горе.
Предложенията на Омбудсмана за данните за инфлация, които следва да се използват
при изменение на одобрените цени на ВиК услугите за 2018 г., са приети. В допълнение, по
отношение на одобрените за 2018 г. цени на ВиК услуги, предоставяни от „ВиК“ ЕООД, гр.
Ямбол следва да се посочи, че увеличението с около 20% спрямо утвърдените цени за 2017 г. се
дължи не на приложената формула за изменение, а на факта, че през 2018 г. започва да работи
нова пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Ямбол и увеличението през 2018 г. спрямо
2017 г. се дължи на започване на предоставянето на изцяло нова услуга пречистване на
отпадъчните води.
Поставените въпроси за одобряване на общи условия за предоставяне на ВиК услуги са
изцяло извън предмета на текущото административно производство.
Направеното от г-н Венелин Новаков – представител на Съюз на пенсионерите 2004
и Национална инициатива Социална солидарност предложение за обявяване на мораториум
върху увеличението на цените на ВиК услугите е извън нормативните правомощия на КЕВР.
По поставените от г-жа Мадлен Кирчева – представител на Сдружение за защита на
гражданите и държавата може да се посочи следното:
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По отношение на изложеното, че Хартата за правата на човека постановява достъп до
вода, следва да се има предвид, че Комисията изготви и прие с решение по т. 3 от Протокол №
177 от 01.09.2016 г. „Анализ на проблеми, свързани с критериите по прилагане на принципa на
социална поносимост на ВиК услугите“, който е публикуван на интернет страницата на
Комисията. В анализа е извършен задълбочен преглед на относимите нормативни изисквания и
тяхното практическо приложение, констатирани са проблеми, които могат да предизвикат
негативен ефект върху състоянието и дългосрочната устойчивост на ВиК сектора и да доведат
до невъзможност от постигане на целите, заложени в Стратегия за развитие и управление на
водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014-2023 г., приета с
Решение на Министерски съвет № 269 от 07.05.2014 г., и са предложени възможни алтернативи
за тяхното решение.
Направеното предложение за въвеждане на единна цена на ВиК услугите в страната
противоречи на нормативните разпоредби и не може да бъде изпълнено от КЕВР.
По отношение на поставения въпрос за определянето на цени на ВиК услуги до третия
знак след десетичната запетая следва се посочи, че съгласно чл. 7, ал. 3 от НРЦВКУ,
утвърдените и одобрени цени се закръгляват до третия знак след десетичната запетая.
Поставените от г-н Георги Найденов – представител на „Технически ренесанс“
въпроси са извън предмета на настоящото административно производство.
По поставените от Движение ДНЕС въпроси в писмено становище с вх. № В-11ИН-00505 от 07.12.2017 г. за нуждата от провеждане на обществено обсъждане, съображенията са
изложени по-горе.
По поставените от г-жа Цветанка Цанева въпроси в писмено становище с вх.№ В-11Ц00-10 от 11.12.2017 г. може да се посочи следното:
Направените предложения за преразглеждане на периода на използваната инфлация са
приети. Същевременно следва да се отбележи, че г-жа Цанева е изчислила неправилно
инфлацията за периода април – октомври 2017 г. в размер на 0,5%. Ползвайки данните за
месечна инфлация (динамичен ред CPI_1.2.xls) се вижда, че това всъщност е инфлацията за
периода май – октомври 2017 г. Г-жа Цанева не е отчела, че при избор на базов период м. април
2017 г. и наблюдаван период м. октомври 2017 г. в интернет страницата на НСИ – Калкулатор
на инфлацията, реално се изчислява инфлация за период от началото на месеца, следващ
определения базов период.
По отношение на използваните данни за доход на лице от домакинство, съображенията
са изложени по-горе.
Поставените въпроси по отношение на одобрените от КЕВР общи условия за
предоставяне на ВиК услуги от „Софийска вода“ АД са извън предмета на настоящото
административно производство. Същевременно, предложението за свободно договаряне на
цени на ВиК услугите между ВиК операторите и потребителите може да се осъществи
единствено при спазване на изискванията за равенство и забрана за дискриминация, като в
случай, че бъде договорена по-ниска цена спрямо утвърдената от КЕВР, тя следва да се прилага
за всички потребители.
След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното
производство данни и доказателства, както и на постъпилите становища и възражения,
Комисията приема за установено следното:
Съгласно информация от интернет страницата на Националния статистически институт
(НСИ) за Индекс на потребителските цени (ИПЦ) – месечна инфлация през 2017 г. (динамичен
ред CPI_1.2.xls) е както следва:
Потребителски
групи

Януари

Февруари

Март

Април

Май

Юни

Юли

Август

Септември Октомври Ноември
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Общ ИПЦ, %

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

1,3

0,0

-0,5

0,7

-0,3

-0,5

0,3

0,1

0,2

0,6

0,4

Във връзка с горното, натрупаната инфлация за различните периоди от влизането в сила
на утвърдената цена за първия ценови период до датата на изчисление на изменението е, както
следва:
Период
От

До

Общ ИПЦ, %

Април

Ноември

1,550 (1,6%)

Май

Ноември

0,900 (0,9%)

Юни

Ноември

1,160 (1,2%)

Юли

Ноември

1,672 (1,7%)

Август

Ноември

1,335 (1,3%)

Септември

Ноември

1,249 (1,2%)

Октомври

Ноември

1,071 (1,1%)

Информация за разполагаем средно-месечен паричен доход на лице от домакинството по
области за 2016 г. от изследване „Статистика на доходите и условията на живот EU-SILC“ е
предоставена от Националния статистически институт с писмо с вх. № В-04-00-56 от 08.11.2017
г.
С решение по Протокол № 8 от 11.01.2017 г., т. 1, КЕВР е приела подход за определяне
на коефициент за подобряване на ефективността Е и е определила индикативни коефициенти Е
на ВиК оператори. В решенията, с които са одобрени бизнес планове, утвърдени цени за 2017 г.
и одобрени цени за 2018-2021 г., са посочени коефициенти Е за съответните ВиК оператори.
Предвид всичко гореизложено, Комисията приема за обосновано одобрените цени
на ВиК услугите за 2018 г. да бъдат изменени, както следва:
1.
„Софийска вода“ АД
С Решение № БП-Ц-1 от 29.03.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на
дейността на „Софийска вода“ АД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени
на ВиК услуги за 2017 г., считано от 01.04.2017 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 20182021 г.
Периодът, за който следва да се приложи инфлация съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м.
април – м. ноември 2017 г., като общият ИПЦ е в размер на 1,550% по данни на НСИ.
Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за
2018 г. както следва: E2018 = 0,028%
В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на
инфлация (И2017) и коефициент X2018:
Одобрени
цени,
подлежащи на
Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС
последваща
корекция 2018
г.
Доставяне вода на потребителите
1,244
Отвеждане на отпадъчни води
0,380
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях
0,308
потребители
Промишлени и други стопански
потребители
степен на замърсяване 1
0,351
степен на замърсяване 2
0,616
степен на замърсяване 3
0,770

Инфлация
април ноември
2017 г.

Х2018 = Е2018 + Qр2018 + Qи2018 + Y2018

Ц2018 = ЦБП 2018 *
(1+ И2017 - X2018)

Е2018

Цени за
утвърждаване след
изменение 2018 г.

Qр2018

Qи2018

Y2018

1,550%
1,550%

0,028%
0,028%

0
0

0
0

0
0

1,263
0,386

1,550%

0,028%

0

0

0

0,313

1,550%
1,550%
1,550%

0,028%
0,028%
0,028%

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0,356
0,625
0,782
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ВС "Бели Искър"
ВС "Божурище"
ВС "Вода с непитейни качества"

1,550%
1,550%
1,550%

0,092
0,406
0,644

0,028%
0,028%
0,028%

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0,093
0,412
0,654

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:
Цени за утвърждаване
след изменение 2018 г.

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с
ДДС

2,354

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена
съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на
лице от домакинство за област София - град за 2016 г. в размер на 984 лв.

8,786

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.
потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

2. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян
С Решение № БП-Ц-2 от 26.04.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на
дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян като ВиК оператор за периода
2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 01.05.2017 г., и е одобрила
цени на ВиК услуги за 2018-2021 г.
Периодът, за който следва да се приложи инфлация съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м.
май – м. ноември 2017 г., като общият ИПЦ е в размер на 0,9% по данни на НСИ.
Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за
2018 г. както следва: E2018 = 0,004%
В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на
инфлация (И2017) и коефициент X2018:
Одобрени
цени,
подлежащи на
Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС
последваща
корекция 2018
г.
Доставяне вода на потребителите
1,269
Отвеждане на отпадъчни води
0,137
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях
0,522
потребители
Промишлени и други стопански
потребители
степен на замърсяване 1
0,731
степен на замърсяване 2
1,044
степен на замърсяване 3
1,305

Инфлация
май ноември
2017 г.

Х2018 = Е2018 + Qр2018 + Qи2018 + Y2018

Ц2018 = ЦБП 2018 *
(1+ И2017 - X2018)

Е2018

Цени за
утвърждаване след
изменение 2018 г.

Qр2018

Qи2018

Y2018

0,900%
0,900%

0,0040%
0,0040%

0
0

0
0

0
0

1,280
0,138

0,900%

0,0040%

0

0

0

0,527

0,900%
0,900%
0,900%

0,0040%
0,0040%
0,0040%

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0,738
1,053
1,317

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:
Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите

Цени за утвърждаване
след изменение 2018 г.

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

2,334

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена
съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на
лице от домакинство за област Смолян за 2016 г. в размер на 555 лв

4,955

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.
потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

3. „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД
С Решение № БП-Ц-3 от 28.04.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на
дейността на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД като ВиК оператор за периода
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2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 01.05.2017 г., и е одобрила
цени на ВиК услуги за 2018-2021 г.
Периодът, за който следва да се приложи инфлация съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м.
май – м. ноември 2017 г., като общият ИПЦ е в размер на 0,9% по данни на НСИ.
Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за
2018 г. както следва: E2018 = 0,194%
В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на
инфлация (И2017) и коефициент X2018:
Одобрени
цени,
подлежащи на
Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС
последваща
корекция 2018
г.
Доставяне вода на потребителите
1,728
Отвеждане на отпадъчни води
0,318
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях
0,415
потребители
Промишлени и други стопански
потребители
степен на замърсяване 1
0,593
степен на замърсяване 2
0,705
степен на замърсяване 3
0,850
Доставяне вода на друг ВиК оператор
0,816

Инфлация
май ноември
2017 г.

Х2018 = Е2018 + Qр2018 + Qи2018 + Y2018

Ц2018 = ЦБП 2018 *
(1+ И2017 - X2018)

Е2018

Цени за
утвърждаване след
изменение 2018 г.

Qр2018

Qи2018

Y2018

0,900%
0,900%

0,194%
0,194%

0
0

0
0

0
0

1,740
0,320

0,900%

0,194%

0

0

0

0,418

0,900%
0,900%
0,900%
0,900%

0,194%
0,194%
0,194%
0,194%

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0,597
0,710
0,856
0,822

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:
Цени за утвърждаване
след изменение 2018 г.

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с
ДДС

2.974

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена
съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на
лице от домакинство за област Варна за 2016 г. в размер на 642 лв

5,732

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.
потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

4. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив
С Решение № БП-Ц-6 от 09.06.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на
дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив като ВиК оператор за
периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 01.07.2017 г., и е
одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г.
Периодът, за който следва да се приложи инфлация съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м.
юли – м. ноември 2017 г., като общият ИПЦ е в размер на 1,672% по данни на НСИ.
Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за
2018 г. както следва: E2018 = 0,139%
В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на
инфлация (И2017) и коефициент X2018:
Одобрени
цени,
подлежащи на
Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС
последваща
корекция 2018
г.
Доставяне вода на потребителите
1,194
Отвеждане на отпадъчни води
0,115
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях
потребители
0,496
Промишлени и други стопански
потребители

Инфлация
юли ноември
2017 г.

Х2018 = Е2018 + Qр2018 + Qи2018 + Y2018

Ц2018 = ЦБП 2018 *
(1+ И2017 - X2018)

Е2018

Цени за
утвърждаване след
изменение 2018 г.

Qр2018

Qи2018

Y2018

1,672%
1,672%

0,139%
0,139%

0
0

0
0

0
0

1,212
0,117

1,672%

0,139%

0

0

0

0,504
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степен на замърсяване 1
степен на замърсяване 2
степен на замърсяване 3

1,672%
1,672%
1,672%

0,586
0,854
1,122

0,139%
0,139%
0,139%

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0,595
0,867
1,139

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:
Цени за утвърждаване
след изменение 2018 г.

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с
ДДС
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена
съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на
лице от домакинство за област Пловдив за 2016 г. в размер на 556 лв

2,200
4,964

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.
потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

5. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра
С Решение № БП-Ц-7 от 09.06.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на
дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра като ВиК оператор за
периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 01.07.2017 г., и е
одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г.
Периодът, за който следва да се приложи инфлация съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м.
юли – м. ноември 2017 г., като общият ИПЦ е в размер на 1,672% по данни на НСИ.
Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за
2018 г. както следва: E2018 = 0,054%
В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на
инфлация (И2017) и коефициент X2018:
Одобрени
цени,
подлежащи на
Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС
последваща
корекция 2018
г.
Доставяне вода на потребителите
2,041
Отвеждане на отпадъчни води
0,168
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях
0,487
потребители
Промишлени и други стопански
потребители
степен на замърсяване 1
0,536
степен на замърсяване 2
0,785
степен на замърсяване 3
0,980

Инфлация
юли ноември
2017 г.

Х2018 = Е2018 + Qр2018 + Qи2018 + Y2018

Ц2018 = ЦБП 2018 *
(1+ И2017 - X2018)

Е2018

Цени за
утвърждаване след
изменение 2018 г.

Qр2018

Qи2018

Y2018

1,672%
1,672%

0,054%
0,054%

0
0

0
0

0
0

2,074
0,171

1,672%

0,054%

0

0

0

0,495

1,672%
1,672%
1,672%

0,054%
0,054%
0,054%

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0,545
0,798
0,996

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:
Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите

Цени за утвърждаване
след изменение 2018 г.

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

3,288

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена
съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на
лице от домакинство за област Силистра за 2016 г. в размер на 533 лв

4,759

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.
потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

6. „ВиК” ООД, гр. Кърджали
С Решение № БП-Ц-9 от 26.07.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на
дейността на „ВиК” ООД, гр. Кърджали като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила
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е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 01.08.2017 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за
2018-2021 г.
Периодът, за който следва да се приложи инфлация съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м.
август – м. ноември 2017 г., като общият ИПЦ е в размер на 1,335% по данни на НСИ.
Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за
2018 г. както следва: E2018 = 0,033%
В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на
инфлация (И2017) и коефициент X2018:
Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС

Доставяне вода на потребителите
Отвеждане на отпадъчни води
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях
потребители
Промишлени и други стопански
потребители
степен на замърсяване 1
степен на замърсяване 2
степен на замърсяване 3
Доставяне на вода с непитейни качества

Одобрени
цени,
подлежащи
на
последваща
корекция
2018 г.
1,425
0,127

Инфлация
август ноември
2017 г.

Х2018 = Е2018 + Qр2018 + Qи2018 + Y2018

Е2018

Qр2018

Qи2018

Ц2018 = ЦБП 2018
*
(1+ И2017 - X2018)
Цени за
утвърждаване след
изменение 2018 г.

Y2018

1,335%
1,335%

0,033%
0,033%

0
0

0
0

0
0

1,444
0,129

0,439

1,335%

0,033%

0

0

0

0,445

0,483
0,707
0,883
0,647

1,335%
1,335%
1,335%
1,335%

0,033%
0,033%
0,033%
0,033%

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0,489
0,716
0,894
0,655

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:
Цени за утвърждаване
след изменение 2018 г.

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с
ДДС

2,422

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена
съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на
лице от домакинство за област Кърджали за 2016 г. в размер на 409 лв

3,652

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.
потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

7. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе
С Решение № БП-Ц-10 от 26.07.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на
дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе като ВиК оператор за периода
2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 01.08.2017 г., и е одобрила
цени на ВиК услуги за 2018-2021 г.
Периодът, за който следва да се приложи инфлация съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м.
август – м. ноември 2017 г., като общият ИПЦ е в размер на 1,335% по данни на НСИ.
Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за
2018 г. както следва: E2018 = 0,056%
В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на
инфлация (И2017) и коефициент X2018:
Одобрени
цени,
подлежащи на
Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС
последваща
корекция 2018
г.
Доставяне вода на потребителите
1,770
Отвеждане на отпадъчни води
0,183
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях
0,327
потребители
Промишлени и други стопански

Инфлация
август ноември
2017 г.

Х2018 = Е2018 + Qр2018 + Qи2018 + Y2018

Ц2018 = ЦБП 2018 *
(1+ И2017 - X2018)

Е2018

Цени за
утвърждаване след
изменение 2018 г.

Qр2018

Qи2018

Y2018

1,335%
1,335%

0,056%
0,056%

0
0

0
0

0
0

1,793
0,185

1,335%

0,056%

0

0

0

0,331
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потребители
степен на замърсяване 1
степен на замърсяване 2
степен на замърсяване 3

1,335%
1,335%
1,335%

0,359
0,526
0,656

0,056%
0,056%
0,056%

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0,364
0,533
0,664

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:
Цени за утвърждаване
след изменение 2018 г.

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с
ДДС

2,771

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена
съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на
лице от домакинство за област Русе за 2016 г. в размер на 561 лв

5,009

Заключение: цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски
и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

8. „Напоителни системи“ ЕАД
С Решение № БП-Ц-11 от 26.07.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на
дейността на „Напоителни системи“ ЕАД за доставяне вода на друг ВиК оператор за периода
2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 01.08.2017 г., и е одобрила
цени на ВиК услуги за 2018-2021 г.
Периодът, за който следва да се приложи инфлация съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м.
август – м. ноември 2017 г., като общият ИПЦ е в размер на 1,335% по данни на НСИ.
Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за
2018 г. както следва: E2018 = 0%
В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на
инфлация (И2017) и коефициент X2018:
Одобрени
цени,
подлежащи на
Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС
последваща
корекция 2018
г.
ВС Дупница - Кюстендил
0,118
ВС Белово
0,073
ВС Плевен
0,070
ВС Йовковци
0,121
ВС Долен Дунав
0,113
ВС Източно Софийско поле
0,031
ВС Ботевград
0,068
ВС Шумен-Търговище
0,022
ВС Добрич
0,245

Инфлация
август ноември
2017 г.
1,335%
1,335%
1,335%
1,335%
1,335%
1,335%
1,335%
1,335%
1,335%

Х2018 = Е2018 + Qр2018 + Qи2018 + Y2018

Ц2018 = ЦБП 2018 *
(1+ И2017 - X2018)

Е2018

Цени за
утвърждаване след
изменение 2018 г.

Qр2018
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%

Qи2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Y2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,120
0,074
0,071
0,123
0,115
0,031
0,069
0,022
0,248

За цените на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор не се извършва анализ на
социална поносимост.
9. „ВиК – Златни пясъци“ ООД
С Решение № БП-Ц-12 от 27.07.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на
дейността на „ВиК – Златни пясъци“ ООД за предоставяне на ВиК услуги на потребителите на
територията на к.к. Златни пясъци и предоставяне на услугата доставяне вода на друг ВиК
оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от
01.08.2017 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г.
Периодът, за който следва да се приложи инфлация съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м.
август – м. ноември 2017 г., като общият ИПЦ е в размер на 1,335% по данни на НСИ.
Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за
2018 г. както следва: E2018 = 0%
В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на
инфлация (И2017) и коефициент X2018:
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Одобрени
цени,
подлежащи на
Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС
последваща
корекция 2018
г.
Доставяне вода на потребителите
1,192
Отвеждане на отпадъчни води
1,432
Доставяне на вода на друг ВиКО 1,191
"ВиК - Варна"ООД, гр. Варна

Инфлация
август ноември
2017 г.

Х2018 = Е2018 + Qр2018 + Qи2018 + Y2018

Ц2018 = ЦБП 2018 *
(1+ И2017 - X2018)

Е2018

Цени за
утвърждаване след
изменение 2018 г.

Qр2018

Qи2018

Y2018

1,335%
1,335%

0,000%
0,000%

0
0

0
0

0
0

1,208
1,451

1,335%

0,000%

0

0

0

1,207

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:
Цени за утвърждаване
след изменение 2018 г.

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с
ДДС

3,191

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена
съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на
лице от домакинство за област Варна за 2016 г. в размер на 642 лв

5,732

Заключение: цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски
и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

10. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник
С Решение № БП-Ц-13 от 09.08.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на
дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник като ВиК оператор за периода
2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 01.09.2017 г., и е одобрила
цени на ВиК услуги за 2018-2021 г.
Периодът, за който следва да се приложи инфлация съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м.
септември – м. ноември 2017 г., като общият ИПЦ е в размер на 1,249% по данни на НСИ.
Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за
2018 г. както следва: E2018 = 0,058%
В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на
инфлация (И2017) и коефициент X2018:
Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС

Доставяне вода на потребителите
Отвеждане на отпадъчни води
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях
потребители
Промишлени и други стопански
потребители
степен на замърсяване 1
степен на замърсяване 2
Доставянена вода с непитейни качества

Одобрени
цени,
подлежащи на
последваща
корекция
2018 г.

Инфлация
септември ноември
2017 г.

1,311
0,189

1,249%
1,249%

0,058%
0,058%

0
0

0
0

0
0

Ц2018 = ЦБП 2018
*
(1+ И2017 - X2018)
Цени за
утвърждаване след
изменение 2018 г.
1,327
0,191

0,374

1,249%

0,058%

0

0

0

0,378

0,419
0,740
0,125

1,249%
1,249%
1,249%

0,058%
0,058%
0,058%

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0,424
0,749
0,126

Х2018 = Е2018 + Qр2018 + Qи2018 + Y2018
Е2018

Qр2018

Qи2018

Y2018

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:
Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите

Цени за утвърждаване
след изменение 2018 г.

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

2,275

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена
съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на
лице от домакинство за област Перник за 2016 г. в размер на 597 лв

5,330

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.
потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.
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11. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана
С Решение № БП-Ц-14 от 09.08.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на
дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана като ВиК оператор за периода
2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 01.09.2017 г., и е одобрила
цени на ВиК услуги за 2018-2021 г.
Периодът, за който следва да се приложи инфлация съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м.
септември – м. ноември 2017 г., като общият ИПЦ е в размер на 1,249% по данни на НСИ.
Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за
2018 г. както следва: E2018 = 0,072%
В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на
инфлация (И2017) и коефициент X2018:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС

Доставяне вода на потребителите
Отвеждане на отпадъчни води
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях потребители
Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1
степен на замърсяване 2
степен на замърсяване 3
Доставянена вода на друг ВиКО - ВС Враца
Доставянена вода на друг ВиКО - ВС Берковица
Доставянена вода на друг ВиКО - ВС Видин
Доставянена вода с непитейни качества

Одобрени
цени,
Инфлация
подлежащи
септември Х2018 = Е2018 + Qр2018 + Qи2018 + Y2018
на
- ноември
последваща
2017 г.
корекция
2018 г.
Е2018
Qр2018
Qи2018
Y2018
1,249%
0,072%
0
0
0
1,640
1,249%
0,072%
0
0
0
0,238

Ц2018 = ЦБП
2018 *
(1+ И2017 X2018)
Цени за
утвърждаване
след изменение
2018 г.
1,659
0,241

0,490

1,249%

0,072%

0

0

0

0,496

0,696
0,853
0,985
0,060
0,080
0,247
1,208

1,249%
1,249%
1,249%
1,249%
1,249%
1,249%
1,249%

0,072%
0,072%
0,072%
0,072%
0,072%
0,072%
0,072%

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0,704
0,863
0,997
0,061
0,081
0,250
1,222

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:
Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите

Цени за утвърждаване
след изменение 2018 г.

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

2,875

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м с ДДС, изчислена
съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на
лице от домакинство за област Монтана за 2016 г. в размер на 664 лв

5,929

3

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.
потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

12. „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД
С Решение № БП-Ц-15 от 25.09.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на
дейността на „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД като ВиК оператор за периода
2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 01.10.2017 г., и е одобрила
цени на ВиК услуги за 2018-2021 г.
Периодът, за който следва да се приложи инфлация съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м.
октомври – м. ноември 2017 г., като общият ИПЦ е в размер на 1,071% по данни на НСИ.
Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за
2018 г. както следва: E2018 = 0,047%
В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на
инфлация (И2017) и коефициент X2018:
Одобрени
цени,
Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС подлежащи на
последваща
корекция 2018

Инфлация
октомври ноември
2017 г.

Х2018 = Е2018 + Qр2018 + Qи2018 + Y2018
Е2018

Qр2018

Qи2018

Y2018

Ц2018 = ЦБП 2018 *
(1+ И2017 - X2018)
Цени за
утвърждаване след
изменение 2018 г.
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г.
Доставяне вода на потребителите
Отвеждане на отпадъчни води
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях
потребители
Промишлени и други стопански
потребители
степен на замърсяване 1
степен на замърсяване 2
степен на замърсяване 3

2,151
0,124

1,071%
1,071%

0,047%
0,047%

0
0

0
0

0
0

2,173
0,125

0,445

1,071%

0,047%

0

0

0

0,450

0,498
0,711
1,103

1,071%
1,071%
1,071%

0,047%
0,047%
0,047%

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0,503
0,718
1,114

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:
Цени за утвърждаване
след изменение 2018 г.

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с
ДДС

3,298

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена
съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на
лице от домакинство за област Шумен за 2016 г. в размер на 610 лв

5,446

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.
потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

13. „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД
С Решение № БП-Ц-16 от 25.09.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на
дейността на „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД като ВиК оператор за периода
2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 01.10.2017 г., и е одобрила
цени на ВиК услуги за 2018-2021 г.
Периодът, за който следва да се приложи инфлация съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м.
октомври – м. ноември 2017 г., като общият ИПЦ е в размер на 1,071% по данни на НСИ.
Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за
2018 г. както следва: E2018 = 0,058%
В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на
инфлация (И2017) и коефициент X2018:
Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС

Доставяне вода на потребителите
Отвеждане на отпадъчни води
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях
потребители
Промишлени и други стопански
потребители
степен на замърсяване 1
степен на замърсяване 2
степен на замърсяване 3
Доставяне на вода на друг ВиК оператор

Одобрени
цени,
подлежащи
на
последваща
корекция
2018 г.
1,618
0,069

Инфлация
октомври ноември
2017 г.

Х2018 = Е2018 + Qр2018 + Qи2018 + Y2018

Е2018

Qр2018

Qи2018

Ц2018 = ЦБП 2018
*
(1+ И2017 - X2018)
Цени за
утвърждаване след
изменение 2018 г.

Y2018

1,071%
1,071%

0,058%
0,058%

0
0

0
0

0
0

1,634
0,070

0,363

1,071%

0,058%

0

0

0

0,367

0,432
0,591
0,863
0,634

1,071%
1,071%
1,071%
1,071%

0,058%
0,058%
0,058%
0,058%

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0,436
0,597
0,872
0,640

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:
Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с
ДДС

Цени за утвърждаване
след изменение 2018 г.
2,485

21

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена
съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на
лице от домакинство за област Сливен за 2016 г. в размер на 462 лв

4,125

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.
потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

14. „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас
С Решение № БП-Ц-20 от 30.11.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на
дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас като ВиК оператор за периода
2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 01.12.2017 г., и е одобрила
цени на ВиК услуги за 2018-2021 г.
Към м. декември 2017 г. не са налични данни за инфлация.
Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за
2018 г. както следва: E2018 = 0,111%
Доколкото утвърдената цена за първия ценови период влиза в сила от началото на м.
декември 2017 г., а изчисление на изменението се извършва също през м. декември 2017 г., не
може да се приложи изискването за изменение с инфлационен индекс, намален с коефициент Х,
поради което цените за ВиК услугите на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас за
2018 са както следва:
Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС

Доставяне вода на потребителите
Отвеждане на отпадъчни води
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях
потребители
Промишлени и други стопански
потребители
степен на замърсяване 1
степен на замърсяване 2
степен на замърсяване 3
Доставяне на вода на друг ВиК оператор

Одобрени
цени,
подлежащи
на
последваща
корекция
2018 г.
1,335
0,380

Цени за
утвърждаване за
2018 г.

0,559

0,559

0,727
0,895
1,118
0,033

0,727
0,895
1,118
0,033

1,335
0,380

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:
Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите

Цени за утвърждаване
след изменение 2018 г.

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

2,729

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена
съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на
лице от домакинство за област Бургас за 2016 г. в размер на 610 лв.

5,446

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.
потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

15. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол
С Решение № БП-Ц-21 от 30.11.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на
дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол като ВиК оператор за периода
2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 01.12.2017 г., и е одобрила
цени на ВиК услуги за 2018-2021 г.
Към м. декември 2017 г. не са налични данни за инфлация.
Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за
2018 г. както следва: E2018 = 0,069%
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Доколкото утвърдената цена за първия ценови период влиза в сила от началото на м.
декември 2017 г., а изчисление на изменението се извършва също през м. декември 2017 г., не
може да се приложи изискването за изменение с инфлационен индекс, намален с коефициент Х,
поради което цените за ВиК услугите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол за
2018 са както следва:
Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС

Доставяне вода на потребителите
Отвеждане на отпадъчни води
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях
потребители
Промишлени и други стопански
потребители
степен на замърсяване 1
степен на замърсяване 2

Одобрени
цени,
подлежащи
на
последваща
корекция
2018 г.

Цени за
утвърждаване за
2018 г.

1,679
0,286

1,679

0,314

0,314

0,346
0,506

0,346
0,506

0,286

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:
Цени за утвърждаване
след изменение 2018 г.

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с
ДДС
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена
съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на
лице от домакинство за област Ямбол за 2016 г. в размер на 592 лв.

2,735
5,286

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.
потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

16. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца
С Решение № БП-Ц-22 от 30.11.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на
дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца като ВиК оператор за периода
2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 01.12.2017 г., и е одобрила
цени на ВиК услуги за 2018-2021 г.
Към м. декември 2017 г. не са налични данни за инфлация.
Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за
2018 г. както следва: E2018 = 0,018%
Доколкото утвърдената цена за първия ценови период влиза в сила от началото на м.
декември 2017 г., а изчисление на изменението се извършва също през м. декември 2017 г., не
може да се приложи изискването за изменение с инфлационен индекс, намален с коефициент Х,
поради което цените за ВиК услугите на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца за
2018 са както следва:
Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС

Доставяне вода на потребителите
Отвеждане на отпадъчни води
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях
потребители
Промишлени и други стопански
потребители
степен на замърсяване 1
степен на замърсяване 2
степен на замърсяване 3

Одобрени
цени,
подлежащи
на
последваща
корекция
2018 г.
1,784
0,276

Цени за
утвърждаване за
2018 г.

0,468

0,468

0,646
0,800
0,964

0,646
0,800
0,964

1,784
0,276
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Доставяне на вода на друг ВиК оператор
Доставяне на вода с непитейни качества

0,120
1,572

0,120
1,572

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:
Цени за утвърждаване
след изменение 2018 г.

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с
ДДС

3,034

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена
съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на
лице от домакинство за област Враца за 2016 г. в размер на 490 лв.

4,375

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.
потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 13 от Закона за
регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 6, т. 2 и чл. 29 от
Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги, т. 51
и т. 52 от Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните
услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2017-2021 г., приети с
решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 3, поправени с решение по Протокол № 118
от 07.06.2016 г., т. 8,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Утвърждава, считано от 01.01.2018 г., цени без ДДС на водоснабдителните и
канализационните услуги, предоставяни от „Софийска вода“ АД, както следва:
Цени на ВиК услуги
Доставяне вода на потребителите
Отвеждане на отпадъчни води
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях потребители
Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1
степен на замърсяване 2
степен на замърсяване 3
ВС "Бели Искър"
ВС "Божурище"
ВС "Вода с непитейни качества"

лв./куб.м.
без ДДС
1,263
0,386
0,313
0,356
0,625
0,782
0,093
0,412
0,654

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.
потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.
2. Утвърждава, считано от 01.01.2018 г., цени без ДДС на водоснабдителните и
канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.
Смолян, както следва:
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Цени на ВиК услуги
Доставяне вода на потребителите
Отвеждане на отпадъчни води
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях потребители
Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1
степен на замърсяване 2
степен на замърсяване 3

лв./куб.м.
без ДДС
1,280
0,138
0,527
0,738
1,053
1,317

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.
потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.
3. Утвърждава, считано от 01.01.2018 г., цени без ДДС на водоснабдителните и
канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация - Варна“
ООД, както следва:
Цени на ВиК услуги
Доставяне вода на потребителите
Отвеждане на отпадъчни води
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях потребители
Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1
степен на замърсяване 2
степен на замърсяване 3
Доставяне вода на друг ВиК оператор

лв./куб.м.
без ДДС
1,740
0,320
0,418
0,597
0,710
0,856
0,822

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.
потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.
4. Утвърждава, считано от 01.01.2018 г., цени без ДДС на водоснабдителните и
канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.
Пловдив, както следва:
Цени на ВиК услуги
Доставяне вода на потребителите
Отвеждане на отпадъчни води
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях потребители
Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1
степен на замърсяване 2
степен на замърсяване 3

лв./куб.м.
без ДДС
1,212
0,117
0,504
0,595
0,867
1,139

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.
потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.
5. Утвърждава, считано от 01.01.2018 г., цени без ДДС на водоснабдителните и
канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.
Силистра, както следва:
Цени на ВиК услуги
Доставяне вода на потребителите
Отвеждане на отпадъчни води
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях потребители
Промишлени и други стопански потребители

лв./куб.м.
без ДДС
2,074
0,171
0,495
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степен на замърсяване 1
степен на замърсяване 2
степен на замърсяване 3

0,545
0,798
0,996

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.
потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.
6. Утвърждава, считано от 01.01.2018 г., цени без ДДС на водоснабдителните и
канализационните услуги, предоставяни от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, както следва:
Цени на ВиК услуги
Доставяне вода на потребителите
Отвеждане на отпадъчни води
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях потребители
Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1
степен на замърсяване 2
степен на замърсяване 3
Доставяне на вода с непитейни качества

лв./куб.м.
без ДДС
1,444
0,129
0,445
0,489
0,716
0,894
0,655

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.
потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.
7. Утвърждава, считано от 01.01.2018 г., цени без ДДС на водоснабдителните и
канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.
Русе, както следва:
Цени на ВиК услуги
Доставяне вода на потребителите
Отвеждане на отпадъчни води
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях потребители
Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1
степен на замърсяване 2
степен на замърсяване 3

лв./куб.м.
без ДДС
1,793
0,185
0,331
0,364
0,533
0,664

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.
потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.
8. Утвърждава, считано от 01.01.2018 г., цени без ДДС на водоснабдителните и
канализационните услуги, предоставяни от „Напоителни системи“ ЕАД, както следва:
Цени на ВиК услуги
ВС Дупница - Кюстендил
ВС Белово
ВС Плевен
ВС Йовковци
ВС Долен Дунав
ВС Източно Софийско поле
ВС Ботевград
ВС Шумен-Търговище
ВС Добрич

лв./куб.м.
без ДДС
0,120
0,074
0,071
0,123
0,115
0,031
0,069
0,022
0,248

За цените на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор не се извършва анализ на
социална поносимост.
9. Утвърждава, считано от 01.01.2018 г., цени без ДДС на водоснабдителните и
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канализационните услуги, предоставяни от „ВиК – Златни пясъци“ ООД, както следва:
Цени на ВиК услуги

лв./куб.м.
без ДДС

Доставяне вода на потребителите
Отвеждане на отпадъчни води

1,208
1,451

Доставяне на вода на друг ВиКО - "ВиК - Варна"ООД, гр. Варна

1,207

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.
потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.
10. Утвърждава, считано от 01.01.2018 г., цени без ДДС на водоснабдителните и
канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.
Перник, както следва:
Цени на ВиК услуги
Доставяне вода на потребителите
Отвеждане на отпадъчни води
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях потребители
Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1
степен на замърсяване 2
Доставянена вода с непитейни качества

лв./куб.м.
без ДДС
1,327
0,191
0,378
0,424
0,749
0,126

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.
потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.
11. Утвърждава, считано от 01.01.2018 г., цени без ДДС на водоснабдителните и
канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.
Монтана, както следва:
Цени на ВиК услуги
Доставяне вода на потребителите
Отвеждане на отпадъчни води
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях потребители
Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1
степен на замърсяване 2
степен на замърсяване 3
Доставянена вода на друг ВиКО - ВС Враца
Доставянена вода на друг ВиКО - ВС Берковица
Доставянена вода на друг ВиКО - ВС Видин
Доставянена вода с непитейни качества

лв./куб.м.
без ДДС
1,659
0,241
0,496
0,704
0,863
0,997
0,061
0,081
0,250
1,222

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.
потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.
12. Утвърждава, считано от 01.01.2018 г., цени без ДДС на водоснабдителните и
канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация - Шумен“
ООД, както следва:
Цени на ВиК услуги
Доставяне вода на потребителите
Отвеждане на отпадъчни води
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях потребители
Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1

лв./куб.м.
без ДДС
2,173
0,125
0,450
0,503
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степен на замърсяване 2
степен на замърсяване 3

0,718
1,114

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.
потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.
13. Утвърждава, считано от 01.01.2018 г., цени без ДДС на водоснабдителните и
канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация - Сливен“
ООД, както следва:
Цени на ВиК услуги
Доставяне вода на потребителите
Отвеждане на отпадъчни води
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях потребители
Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1
степен на замърсяване 2
степен на замърсяване 3
Доставяне на вода на друг ВиК оператор

лв./куб.м.
без ДДС
1,634
0,070
0,367
0,436
0,597
0,872
0,640

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.
потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.
14. Утвърждава, считано от 01.01.2018 г., цени без ДДС на водоснабдителните и
канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр.
Бургас, както следва:
Цени на ВиК услуги
Доставяне вода на потребителите
Отвеждане на отпадъчни води
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях потребители
Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1
степен на замърсяване 2
степен на замърсяване 3
Доставяне на вода на друг ВиК оператор

лв./куб.м.
без ДДС
1,335
0,380
0,559
0,727
0,895
1,118
0,033

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.
потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.
15. Утвърждава, считано от 01.01.2018 г., цени без ДДС на водоснабдителните и
канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД,
гр. Ямбол, както следва:
Цени на ВиК услуги

лв./куб.м.
без ДДС

Доставяне вода на потребителите

1,679

Отвеждане на отпадъчни води
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях потребители
Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1
степен на замърсяване 2

0,286
0,314
0,346
0,506

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.
потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.
16. Утвърждава, считано от 01.01.2018 г., цени без ДДС на водоснабдителните и
канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.
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Враца, както следва:
Цени на ВиК услуги
Доставяне вода на потребителите
Отвеждане на отпадъчни води
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях потребители
Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1
степен на замърсяване 2
степен на замърсяване 3
Доставяне на вода на друг ВиК оператор
Доставяне на вода с непитейни качества

лв./куб.м.
без ДДС
1,784
0,276
0,468
0,646
0,800
0,964
0,120
1,572

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.
потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - София град в 14 дневен срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
РОСИЦА ТОТКОВА
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