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 Р Е Ш Е Н И Е  

№ Ц- 32 

от 30.12.2022 г. 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 30.12.2022 г., като разгледа Доклад с  

вх. № В-Дк-1191 от 25.11.2022 г. за изменение на одобрените цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги за 2023 г., както и събраните данни от проведените на 06.12.2022 г. 

открито заседание и обществено обсъждане, 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 2022 г. и одобрени цени за 2023 

г. 

С Постановление № 8 на Министерския съвет от 18.01.2016 г. (обн. ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 

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

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

канализационните услуги (НРЦВКУ), които се прилагат за регулаторния период по чл. 10, ал. 1 от 

Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), започващ от 1 

януари 2017 г., както и за следващи регулаторни периоди.  

На основание приетите наредби, КЕВР е приела указания по тяхното прилагане за 

регулаторен период 2017-2021 г., както следва: 

- Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните 

и канализационните услуги за регулаторния период 2017-2021 г., приети с Решение по Протокол № 

76 от 19.04.2016 г., т. 2 (Указания НРКВКУ 2017-2021); 

- Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез 

метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2017-2021 г., приети с Решение по Протокол 

№ 76 от 19.04.2016 г., т. 3, поправени с Решение по Протокол № 118 от 07.06.2016 г., т. 8 (Указания 

НРЦВКУ 2017-2021). 

 

КЕВР е приела указания по прилагане на наредбите за регулаторен период 2022-2026 г., както 

следва: 

- Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и 

канализационните услуги за регулаторния период 2022-2026 г., приети с Решение по т. 1 от 

Протокол № 82 от 27.04.2021 г. (Указания НРКВКУ 2022-2026 г.); 

- Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез 

метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2022-2026 г., приети с Решение по т. 2 от 

Протокол № 82 от 27.04.2021 г.  (Указания НРЦВКУ 2022-2026 г.). 

 

Съгласно чл. 29, ал. 1 от НРЦВКУ, при прилагане на методите на ценово регулиране „горна 

граница на цени“ и „горна граница на приходи“ одобрените цени за всяка година от бизнес плана се 

изменят служебно от Комисията в съответствие с чл. 6, т. 2 и 3 във връзка с чл. 4. Ал. 2 от същата 

разпоредба посочва, че измененията по ал. 1 се извършват ежегодно с решение на Комисията, което 

се взема в закрито заседание преди началото на ценовия период, за който се отнасят. Съгласно чл. 

29, ал. 3 от НРЦВКУ при измененията по ал. 1 се извършва анализ на социалната поносимост на 
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цените на ВиК услуги. Ал. 5 от същата разпоредба посочва, че решението по ал. 2 влиза в сила от 1 

януари на ценовия период, за който се отнася. 

Във връзка с разпоредбите на чл. 29, ал. 1 от НРЦВКУ, със Заповед № З-В-1007 от 11.11.2022 

г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши анализи, въз основа на 

които да бъдат изготвени доклад и проект на Решение във връзка с годишните изменения на 

одобрените цени на ВиК услуги за 2023 г. 

Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ при прилагане на метода за ценово регулиране „горна 

граница на цени“, Комисията едновременно утвърждава цени на ВиК оператора за първата година 

от регулаторния период и одобрява цени за следващите години от регулаторния период, които се 

изменят в края на ценовия период с инфлационен индекс, намален с коефициент Х; регулаторният 

период е с продължителност по чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ; Комисията по реда на чл. 29 от НРЦВКУ 

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; 

Х - коефициент, който се изчислява по следната формула:  

Х = Е +Q + Y, 

където: 

E е коефициент за подобряване на ефективността за година t; коефициентът е индивидуален 

за всеки ВиК оператор и се определя от Комисията за всеки ценови период с Решението по чл. 27, 

ал. 1 от НРЦВКУ. 

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула: 

Q = Qр + Qи, 

където: 

Qр е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които 

са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи; 

с Решението по чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ Комисията определя конкретните разходи за всеки ВиК 

оператор, за които ще се прилага коефициентът Qр; 

Qи – коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните инвестиции, 

извършени за изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество на 

ВиК услугите, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ; 

Y – коефициент, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на 

единните показатели за ефективност, определени по реда на чл. 4, ал. 2, т. 1 от НРЦВКУ, който се 

прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от същата наредба.  

 

Според т. 51 от Указания НРЦВКУ 2022-2026 г., през регулаторния период 2022-2026 г. 

Комисията прилага метода „горна граница на цени”, при който утвърждава цени на ВиК услуги за 

първата година от регулаторния период (2022 г.) и одобрява цени за следващите години (2023 – 2026 

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. 

 

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 и одобрени 

цени за регулаторен период 2022-2026 г. Резултатите от извършения анализ са отразени в доклад с 

вх. № В-Дк-1191 от 25.11.2022 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по протокол № 332 

от 30.11.2022 г., т. 1 и е публикуван на интернет-страницата на Комисията. В изпълнение на 
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изискванията на чл. 13, ал. 5, т. 2 и чл. 14 от Закона за енергетиката (ЗЕ) са проведени открито 

заседание и обществено обсъждане на 06.12.2022 г. 

 

Открито заседание, обществено обсъждане и постъпили писмени становища и 

възражения в законоустановения срок. 

За участие в откритото заседание с писмо с изх. № В-17-00-1004 от 30.11.2022  г. са 

уведомени представители на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня, „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Монтана, „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе, „В и К“ ООД, гр. Габрово, „В и К - Стенето“ ЕООД, 

гр. Троян, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен, „Инфрастрой“ ЕООД, 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора, „В и К“ АД, гр. Ловеч , „Водоснабдяване 

и канализация“ ООД, гр. Търговище, „Водоснабдяване и канализация -Варна“ ООД, 

„Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра, 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, 

„Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

Ямбол, „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир,  „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник, „ВиК – 

Златни пясъци“ ООД, „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, 

гр. Смолян, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД, гр. Благоевград, „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар,  „АЦК“ ООД, „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД, гр. Пловдив. 

Заявка за участие в откритото заседание са направили представители на: 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково,  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

Благоевград, „Водоснабдяване и канализация” EООД, гр. Пловдив, а за дистанционно участие 

чрез програмата за съобщения Skype - представители на: „Водоснабдяване и канализация“ ООД, 

гр. Русе, „В и К - Стенето“ ЕООД, гр. Троян, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара 

Загора, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра, „Водоснабдяване и канализация“ 

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

Смолян. 

 

„ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня, „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ 

ООД, „В и К“ ООД, гр. Габрово, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен, „Инфрастрой“ 

ЕООД, „В и К“ АД, гр. Ловеч , „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, 

„Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, 

„ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир,  „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник, „ВиК – Златни 

пясъци“ ООД, „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар и  „АЦК“ ООД не са изпратили свои 

представители и не са заявили дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype. 

 

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

канализация“ ЕООД, гр. Хасково, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград и 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора са заявили, че ще изслушат разискванията 

без да правят изказвания.   

 

На проведеното открито заседание са направени следните устни изказвания: 

Г-н Илиан Милев – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе 

изказва становище, че в така представения проект на решение относно изменение на цените за 2023 

г. за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе е извършено правилно изчисление и счита, че 

трябва да се приеме в този вариант. 

Г-н Тонимир Гечев, управител на „В и К - Стенето“ ЕООД, гр. Троян - не е осъществена 

връзка чрез програмата за съобщения Skype. 

Г-н Стоян Иванов, управител на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград заявява, 

че се e запознал с предложения доклад и проект на решение за изменение на цените на ВиК услугите 

за 2023 г. Посочва, че при изготвянето на доклада работната група се е придържала стриктно към 
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указанията за прилагане на наредбите за регулиране на цените и качество на ВиК услугите и че е 

отчетена инфлация в размер на 3,26% за периода на действие на новия бизнес план на 

представляваното от него дружество. Сочи, че са отчетени 57% изпълнение на планираните за 2020 

г. и 2021 г. инвестиции и непълно изпълнение на пет показателя за ефективност, в резултат на което 

одобрената за 2023 г. цена на ВиК услугите за „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград е 

намалена с 24 ст., което е над 600 хил. лв. по-малко приходи от прогнозираните – сума, съразмерна 

с планираните инвестиции през 2023 г. в публични активи. Изразява притеснение и обръща 

внимание на фактори, които са повлияли негативно върху дейността на дружеството в последните 

две години – намалението на одобрената за 2020 г. цена на ВиК услугите за дружеството до нивото 

на социалната поносимост и сериозното засушаване, в резултат на което дружеството е увеличило 

разхода на електроенергия поради използване на повече и по-дълбоки сондажи. Сочи, че въпреки 

това дружеството е успяло да изпълни над 50% от планираните за 2020 г. инвестиции и да 

предоставя услугите с необходимото качество. Отбелязва и увеличението на цените на 

електроенергията през първата половина на 2021 г., в резултат на което дружеството е натрупало 

задължения и е взело кредит за покриването им. Посочва, че до началото на 2022 г. дружеството не 

е знаело как ще покрива задълженията си за електроенергията, но независимо от това през 2021 г. 

отново е успяло да изпълни над 50% от планираните инвестиции. На следващо място обръща 

внимание, че формирането на социалната поносимост се базира на несигурни и неточни данни от 

Националния статистически институт (НСИ). В заключение отбелязва, че това са основните 

фактори, които  значително са затруднили работата на дружеството, и прави искане да бъдат 

преразгледани изчисленията на изменението на цените за 2023 г., като се изключи действието на 

коефициента Qи, отразяващ изпълнението на инвестициите през 2020 г. и 2021 г., с което ще се даде 

възможност на дружеството да изпълни инвестиционната си програма за 2023 г. в пълен размер.  

Г-жа Жанина Георгиева, упълномощен представител на „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Силистра заявява, че дружеството се е запознало с доклада и проекта на 

решение. Няма забележки и изразява съгласие с решението на КЕВР за цената на „Водоснабдяване 

и канализация“ ООД, гр. Силистра. 

Г-н Цветан Съйков, управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД,  

гр. Ямбол изразява становище, че определените цени за 2023 г. на представляваното от него 

дружество са ненужно намалени, макар и общо с 5 ст. (равнява се на 200 хил. лв. годишно). Счита, 

че формулата, по която се изчислява събираемостта, следва да се преосмисли и дава пример с данни 

на дружеството. На следващо място изразява несъгласие с прилагането на инфлацията само за 

периода след приемането на бизнес плана на дружеството - за септември и октомври 2022 г., и прави 

искане това да бъде преразгледано в методологията и да се гледа цялата инфлация за периода.  

Г-н Росен Караджов, заместник-ръководител на комплекс „Енергиен“ в „ЛУКОЙЛ 

Нефтохим Бургас“ АД заявява, че от дружеството са се запознали с доклада и проекта на решение, 

съгласни са с тях и приемат проекта на решение без възражения. 

Г-жа Румяна Янчевска, управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

Смолян изразява съгласие с проекта на решение на КЕВР. Счита, че правилно са отчетени 

показателите, които са постигнати от работата на дружеството, и няма възражения. 

Антон Гълъбов – главен инженер на „Водоснабдяване и канализация” EООД,  

гр. Пловдив заявява, че „Водоснабдяване и канализация” EООД, гр. Пловдив приема цената на 

водата, която е одобрена от КЕВР за 2023 г. Отбелязва, че всяко ВиК дружество прави инвестиции, 

одобрени в бизнес плана му. От гледна точка на състоянието на мрежата в Пловдивска област за 

него това е крайно недостатъчно, въпреки че дружеството прави повече от одобрените инвестиции. 

Посочва, че повече от 50% от мрежата, която експлоатира дружеството в Пловдив и областта, е на 

почти 60 години и това създава притеснения в хората, които работят в системата на водоснабдяване, 

че след няколко години няма да могат въобще да подават вода. Обръща внимание на това, че трябва 

да се мисли за бъдеща пълна реконструкция на мрежата и съоръженията в България, макар че това 

е тежка и трудна задача. Отбелязва, че на територията на Пловдивска област се изпълняват проекти, 

както от инвестиционната програма на ВиК оператора, така и по Оперативна програма „Околна 

среда“, и по линия на община Пловдив и другите общини, но това обхваща само около 2% от 

мрежата. 
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С писмо на КЕВР с изх. № В-03-06-1014 от 30.11.2022 г. като заинтересовани лица за 

участие в обществено обсъждане са поканени: Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, 

Национален браншов синдикат „Водоснабдител” - КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и 

водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Българска асоциация по водите, Съюз на ВиК операторите в 

Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на 

индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска 

камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни 

потребители“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Областна 

администрация Смолян, Областна администрация Варна, Областна администрация Пловдив, 

Областна администрация Силистра, Областна администрация Русе, Областна администрация 

Монтана, Областна администрация Бургас, Областна администрация Ямбол, Областна 

администрация Враца, Областна администрация Видин, Областна администрация Велико Търново, 

Областна администрация Габрово, Областна администрация Плевен, Областна администрация 

Благоевград, Областна администрация Стара Загора, Областна администрация Ловеч, Областна 

администрация Разград, Областна администрация Търговище, Областна администрация Хасково, 

Община Троян, Община Брацигово, Община Сапарева баня, „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева 

баня, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, „Водоснабдяване и канализация 

Йовковци“ ООД, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе, „В и К“ ООД, гр. Габрово, „В и К 

- Стенето“ ЕООД, гр. Троян, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен, „Инфрастрой“ 

ЕООД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора, „В и К“ АД, гр. Ловеч , 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, „Водоснабдяване и канализация -Варна“ 

ООД, „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. 

Силистра, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, 

гр. Бургас, „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД, гр. Ямбол, „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир,  „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник, 

„ВиК – Златни пясъци“ ООД, „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД, гр. Смолян, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар,  „АЦК“ ООД, 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив. 

На общественото обсъждане са присъствали представители на: Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на Република България, Национален 

браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и 

водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Българска асоциация по водите, Съюз на ВиК операторите в 

Република България, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, „Водоснабдяване - 

Дунав“ ЕООД, гр. Разград, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково,  „Водоснабдяване 

и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, „Водоснабдяване и канализация” EООД, гр. Пловдив,  

Сдружение „Изправи се Бг“ и потребител на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД. 

„Български ВиК холдинг“ ЕАД, Конфедерация на работодателите и индустриалците в 

България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена 

палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска 

национална асоциация „Активни потребители“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско 

движение „ДНЕС“, Областна администрация Смолян, Областна администрация Варна, Областна 

администрация Пловдив, Областна администрация Силистра, Областна администрация Русе, 

Областна администрация Монтана, Областна администрация Бургас, Областна администрация 

Ямбол, Областна администрация Враца, Областна администрация Видин, Областна администрация 

Велико Търново, Областна администрация Габрово, Областна администрация Плевен, Областна 

администрация Благоевград, Областна администрация Стара Загора, Областна администрация 

Ловеч, Областна администрация Разград, Областна администрация Търговище, Областна 

администрация Хасково, Община Троян, Община Брацигово, Община Сапарева баня, „ВиК 

Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня, „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, „В и К“ 

ООД, гр. Габрово, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен, „Инфрастрой“ ЕООД, „В и 

К“ АД, гр. Ловеч , „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, „Водоснабдяване и 

канализация - Варна“ ООД, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, „Водоснабдяване и 
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канализация“ ЕАД, гр. Бургас, „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, „ПСОВ-ЛЕКО КО“ 

ЕООД, гр. Радомир,  „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник, „ВиК – Златни пясъци“ ООД, „Спринг 

Форс“ ООД, гр. Нови Пазар и  „АЦК“ ООД не са изпратили свои представители и не са заявили 

дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype. 

 

На проведеното обществено обсъждане са направени следните изказвания и са 

постъпили следните писмени становища и възражения: 

Г-н Георги Владов, съветник на Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството заявява, че методиката за изчисление не работи еднакво за всички ВиК 

оператори, доколкото има дружества, които нямат възражения по методиката, но има и дружества, 

за които се предвижда намаление на цената на водата за 2023 г. спрямо действащата цена. Уточнява, 

че до 01.06.2022 г. е бил управител на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД и в тази 

връзка коментира, че с предвиденото намаление на цената, приходите за 2023 г. за дружеството ще 

намалеят с 1 200 хил. лв., което според него означава, че има нещо нередно. Посочва, че е имало 

намаление на цената на водата, заради неизпълнени инвестиции, като причините за неизпълнение 

на заложените инвестиции са били увеличението на минималната работна заплата през годините и 

големият процент служители в дружеството, работещи на минимална заплата. Твърди, че 

единствената възможност за компенсиране на повишените разходи за възнаграждения е от 

предвидените инвестиции. Изразява мнение, че Видин и Северозападът са специфични региони, 

които се обезлюдяват. Изразява надежда Комисията да преразгледа повдигнатите въпроси в рамките 

на възможното и да направи съответните корекции.   

Г-жа Боряна Джунева, главен експерт в отдел „Права на потребителите на 

административни и обществени услуги“ към Омбудсман на Република България заявява, че 

при всяко обществено обсъждане на бизнес плановете и ценови предложения Омбудсманът 

изразява категорични становища, с които се обявява  против поскъпването на питейната вода. 

Изразява безпокойство, че в условията на кризи, гражданите срещат огромни затруднения при 

погасяването на повишаващите се сметки за вода. Счита, че реални ползи за потребителите от 

повишаването на цената на водата не се наблюдават, тъй като качеството на предоставяните услуги 

не се подобрява. Посочва, че за 13 от 19-те области на страната, чиито ВиК оператори имат одобрени 

бизнес планове за регулаторен период 2022 г. – 2026 г., цените на ВиК услугите през 2023 г. се 

увеличават спрямо действащите в момента. Представя информация за проблеми с качеството на 

услугите в области, в които се предвижда повишение на цените. Отбелязва, че в сравнителния 

анализ на КЕВР за 2021 г. е посочено, че за 16 от 19 – те дружества с одобрени бизнес планове, 

оценката на Комисията  за показател „общи загуби на вода“ е „пълно неизпълнение“. Обръща 

внимание, че загубите на вода не са взети предвид при изменение на цените на услугите за 2023 г., 

а в редица дружества те надвишават 60%. Допълнително уточнява, че за регулаторен период 2022-

2026 г. показател - „ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителната система“ е включен в 

показателите за ефективност, но той ще се прилага едва от третата година на регулаторния период. 

Относно социалната поносимост на цената отбелязва, че данните за средномесечен паричен доход 

на лице от домакинство, представени от НСИ, са ненадеждни, а следва да се ползват доказано 

надеждни данни, особено за дружествата, които се доближават до границата на социалната 

поносимост. В заключение отправя препоръка -  цената на ВиК услугата, предоставяна от ВиК 

операторите в Смолян, Русе, Ямбол, Стара Загора, Плевен, Варна, Монтана, Велико Търново, 

Силистра, Враца, Търговище, Пловдив и Габрово да не бъде повишавана. 

Г-н Мариян Бухов, председател на Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – 

КНСБ посочва, че финансовите корекции, които се прилагат два пъти по време на регулаторния 

период, водят до дисбаланс в прогнозираните приходи на ВиК операторите. Счита, че за ВиК 

сектора е необходимо да бъде гарантиран постоянен, устойчив ръст на необходимите приходи в 

рамките на регулаторния период, който да може да покрие необходимо присъщите разходи на 

дружеството и планираните инвестиции по бизнес плана. Отбелязва, че не може да се намали цената, 

която е единственият източник на приходи във ВиК дружествата, и да бъде изпълняван бизнес 

планът, прогнозиран при определен ценови ръст. Изказва мнение, че моделът следва да бъде 

променен. Предлага две неща, на базата на действащите наредби и указания, за да не се стига до 

дисбаланси. Първо - смята, че трябва да се приложи инфлацията от м. декември 2021 г. до м. 
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ноември 2022 г., след като излязат данните от НСИ за 2022 г., т.е инфлацията за едногодишен 

период, независимо, че цената е влязла по-късно. Изразява мнение, че не може да се говори за 

ценови периоди по-малки от една година, като цитира § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на 

НРЦВКУ - че ценовият период е една календарна година от регулаторния период. Второто 

конкретно предложение към КЕВР е да се помисли за коефициент, който да компенсира 

намалението в необходимите приходи на ВиК операторите, поради по-късното разглеждане и 

одобряване на бизнес плановете им от законоустановения  срок. Счита, че това е в правомощията 

на Комисията и се надява  КЕВР да прояви разбиране и предложението да бъде взето под внимание. 

Г-н Иоанис Партениотис, председател на Федерация „Строителство, индустрия и 

водоснабдяване“ към КТ „Подкрепа“ посочва, че докладът на работната група обхваща 

актуализация на цената на водата на двадесет и осем ВиК оператора и е съобразен с НРЦВКУ и 

НРКВКУ. Посочва, че ВиК операторите, съобразявайки се с изискванията, в края на първата 

половина на 2021 г. са депозирали в Комисията проектите на бизнес планове, като някои са внесли 

последващи актуализации, предвид кризите, настъпили след втората половина на 2021 г. и 

началото на 2022 г. Поставя въпрос защо и как Комисията е забавила разглеждането на тези бизнес 

планове и приемането им до края на 2021 г., като отбелязва приетия в края на м. ноември 

мораториум от страна на българския парламент върху цените на ВиК услугите, но допълва, че това 

не оправдава забавянето. Отбелязва, че именно забавянето е довело до неотчитане на цялостната 

инфлация за 2022 г. Изразява мнение, че формулата, заложена в НРКВКУ, е необходимо да бъде 

коригирана и поставя въпроса защо КЕВР не е направила постъпки, за такава корекция и 

актуализация на формулата, по която се изчислява и се прилага инфлацията. Отбелязва, че за 

отделните ВиК оператори е приложен различен период на инфлация - от датата на одобряване на 

бизнес плана на отделния ВиК оператор до месеца, за който има информация от НСИ за 

съответната инфлация, като за ВиК оператори, с разгледани бизнес плановете през месеците 

октомври и ноември се слага инфлация нула. Посочва, че вследствие на чисто административното 

прилагане на съществуващата нормативна база, за седем ВиК оператора има увеличение на цената, 

а за 18 намаление в различна степен, в т.ч. попада и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

Благоевград, чиято цена на водата е в сила от 01 декември 2022 г. и съответно от 01 януари 2023 г. 

ще бъде намалена. Обръща внимание, че всички цени, които са предложени за приемане от 

Комисията, са далеч под социално поносимата цена за съответния регион. Посочва, че 

инвестициите се покриват съответно от европейски средства, от средства от националния бюджет, 

респективно общинските бюджети, но и от потребителите.  

Г-н Иван Иванов, председател на Българска асоциация по водите посочва, че МРРБ е 

отпуснало на ВиК операторите средства за покриване на част от разходите за електрическа енергия 

и изразява становище, че ако се прекрати това субсидиране на дружествата, те ще фалират. Счита, 

че това се дължи на сгрешената нормативна уредба и политическото мнение за социалната 

функция на ВиК услугите. Изразява надежда новият закон да регулира законодателството в 

сектора,  но счита, че представеният проект е далече от разрешаването на повечето проблеми. 

Отбелязва, че на общественото обсъждане липсва представител на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, 

който е принципал на повечето дружества, но въпреки това отправя питане към неговите 

представители докога считат, че техните дъщерни дружества ще оцелеят с месечните субсидии, 

отпускани от Министерски съвет. В заключение изразява мнение, че е редно да се направи 

корекция в цените заради пропуснатите приходи от по-късното приемане на бизнес плановете и 

цените.  

Г-н Ангел Престойски – председател на Съюз на ВиК операторите в Република 

България посочва, че ВиК секторът е с най-ниските заплати спрямо другите комунални услуги, а с 

намаляването на цените на услугите, ВиК операторите се поставят в трудно положение. 

Същевременно това намаление не води до нищо добро за потребителите, тъй като ВиК операторите 

няма да могат да изпълнят част от инвестициите. Посочва, че не е отразена инфлацията за текущата 

и предходната година, както и че не е спазен чл. 19 от ЗРВКУ, в резултат на което обществото иска 

да има нов закон за ВиК и нова комисия, която да се занимава директно с въпросите на 

водоснабдяване и канализация. Отбелязва, че в новите бизнес планове е заложено увеличение на 

заплатите, но с намаляването на цените ще се поставят пред избор управителите на ВиК операторите 

дали да увеличават заплати или да се поддържа непрекъснато водоснабдяване. Сочи, че във ВиК 
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сектора има много източници за финансиране на инвестиционните програми, но единствените 

сигурни приходи в дружествата са тези от регулираната дейност. В заключение призовава да се  

прегледат отново цените като се потърсят  резерви. 

Г-жа Чанка Коларска – представител на Община Бургас подкрепя становището на 

Омбудсмана. Посочва, че повишаването на цената, особено за Бургас, с цели 60% през юни 2022 г. 

не ги удовлетворява, а намалението, което в момента се предлага, е едва 5%. Посочва, че са изразили 

подробно мотиви против тази цена в жалба до КЕВР и до съда. Смята, че необходимостта от 

инвестиции не може да става само за сметка на потребителите и държавата следва да се намеси в 

инвестиционния процес на тези държавни дружества. Дава за пример  

гр. Бургас за двата язовира Ахелой и Порой, които е трябвало да бъдат ремонтирани, за които е било 

взето решение на Министерски съвет „Български ВиК холдинг“ ЕАД да поеме този разход, но 

всъщност разходът е останал за сметка на ВиК дружеството и този разход участва при формирането 

на високата цена. Изказва несъгласие от необходимостта от допълнително съфинансиране от страна 

на ВиК дружеството по европейския проект, което също рефлектира върху цената. Счита, че когато 

се правят инвестиции, които целят подобряване на качеството на услугата с цел намаляване на 

загубите на вода, държавата следва да участва. Изказва становище, че не приемат намаление от 5% 

на цената на ВиК услугите в Бургас.  

Г-жа Мая Манолова, Сдружение „Изправи се БГ“ посочва, че от 24 ВиК оператора с 

одобрени бизнес планове през тази година, само на 8 дружества цените от 01.01.2023 г. ще се 

намалят и услугата ще поевтинее, а за останалите 16 ВиК оператора гражданите ще са изправени 

пред хипотезата два пъти за една година да се повишава цената на водата. По повод становището на 

представителя на Община Бургас посочва, че същият този общински съвет, който сега възразява, е 

гласувал „за“ повишаването на цената на водата в Бургас във ВиК асоциацията. Пояснява, че 

кметовете и общинските съветници нямат правен интерес да обжалват подобни решения и че 

„Изправи се.Бг“ са подали сигнал в Градска прокуратура в София. Прави съпоставка между 

компенсациите, които ВиК дружествата са получили от държавата за високите цени на тока и това, 

че потребителите не са получили компенсации заради повишените цени на електроенергията. 

Поставя въпроса как е определена социалната поносимост на цената на водата, след като няма 

публикувана информацията на сайта на НСИ за размера на средномесечния доход на едно лице от 

домакинство през 2021 г. и няма стабилни данни за това какви са доходите на населението. Изразява 

тревога, че в резултат от сериозното увеличение на цената на водата и замразените доходи на 

потребителите, ще се стигне до понижаване на  показател „събираемост“. Съгласна е с поставеното 

искане от страна на ВиК сектора за промени в законодателството, но изказва становище, че новият 

закон за ВиК услуги не решава сериозните проблеми нито на ВиК дружествата, нито на 

потребителите. Изказва готовност да участва в дискусия за оздравяване на сектора.  

Г-жа Даниела Давидкова – потребител на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” 

ООД изразява становище по отношение на предоставяната услуга на територията на община 

Свищов от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД. Заявява, че от години питейната вода 

в област Велико Търново не е питейна, а поливна и никой не пие вода от чешмата, като показва 

снимки за доказателство. Задава въпроси кое налага в рамките на седем месеца за втори път да се 

иска увеличаване на цената на водата; кога ВиК операторът ще започне да предоставя информация 

на гражданите за химичните показатели на водата и предвижда ли се за в бъдеще да се извършат 

замервания от оторизирана лаборатория;  кога ще започнат да се монтират водомери с дистанционно 

отчитане и кога ще бъде предоставен отчет на ВиК оператора по какъв начин са изразходвани 

средствата от увеличаването на цената на водата от първи юни тази година до днес. Отбелязва, че в 

гр. Свищов администрацията във ВиК оператора е по-голяма от хората, които действат на терен, и 

апелира да се помисли в тази насока. Обръща внимание и към друг проблем на гр. Свищов - чисто 

нов изграден водопровод, който при пускането му аварира и до ден днешен не се знае защо, кой е 

виновен, как е изграден, къде е вината.  

 

В законоустановения срок са постъпили писмени становища от заинтересовани лица, 

както следва: 

С писмо вх. № В-04-04-1022 от 06.12.2022 г. е постъпило писмено становище от проф. д-

р Диана Ковачева, Омбудсман на Република България относно проект на решение за изменение 
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на одобрените цени на водоснабдителните и канализационни услуги за 2023 г., което се припокрива 

с изложеното от представителя на Омбудсмана на проведеното обществено обсъждане. 

С писмо вх. № В-04-99-2 от 06.12.2022 г. е постъпило писмено становище от  

г-н Мариян Бухов, председател на Национален браншови синдикат „Водоснабдител“ – 

КНСБ, относно доклад и проект на решение на КЕВР относно изменение на одобрените цени на 

водоснабдителните и канализационни услуги за 2023 г., което се припокрива с изложеното на 

проведеното обществено обсъждане. Изразява мнение, че указанията за прилагане на НРЦВКУ и 

HPKBKУ за новия регулаторен период 2022-2026 г. са запазили регулаторната тежест върху ВиК 

операторите. Счита, че сегашният доклад и приемането му, ще постави някои ВиК оператори в 

невъзможност да изпълняват одобрения от KEBP бизнес план и за настоящия регулаторен период, 

а и ще постави в риск изпълнението на поетите ангажименти в договорите с Асоциациите по ВиК. 

Счита, че провежданият регулаторен процес с ценовата политика към него от KEBP създава 

условия за влошаване на финансово-икономическото състояние на ВиК операторите с цел 

бъдещото им концесиониране, при възможно най-добри условия за влизане в дружествата на 

бъдещите концесионери. Посочва, че не е предвиден механизъм за оценка между планувани и 

реализирани приходи и разходи, и на следващо ниво да се правят оценки на факторите, независещи 

от ВиК оператора, но повлияли върху изпълнението на прогнозите в одобрения му бизнес план. 

Счита, че сложните икономически условия през настоящата 2022 г. и предходните години, в които 

работят ВиК операторите, динамичните цени на електроенергията, горивата, строителните 

материали, резервните части и др., драстично изоставащите работни заплати на работниците и 

служителите в отрасъл ВиК спрямо средните за страната и други фактори, задължават KEBP да 

предприеме действия за разработването на такива механизми, които да изменят указанията за 

прилагането на наредбите, които да бъдат реалистични.  

С писмо вх. № В-17-21-1009 от 08.12.2022 г. е постъпило писмено становище от инж. 

Илко Илиев - управител на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, в което възразява 

срещу доклад и проект  на решение относно изменение на одобрените цени на водоснабдителните 

и канализационни услуги за 2023 г. Изразява несъгласие с предложеното в проекта на решение на 

КЕВР изменение на одобрените цени на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД за ВиК 

услугите за 2023 г. Отбелязва, че неизпълнението на одобрените инвестиции в публични и 

собствени активи за периода 2020 – 2021 г. се дължи на 3 основни причини: нереализирани приходи 

в резултат на по-ниски фактурирани количества и фактът, че за 2021 г. утвърдените цени са по-

ниски от одобрените в бизнес плана за периода; завишение на разходите за възнаграждения и 

осигуровки на персонала в резултат на ежегодното увеличение на минималната работна заплата, 

въпреки по-голямото намаление на персонала от заложеното в бизнес плана, и завишени разходи за 

електроенергия в резултат на значителното увеличение на цените на електроенергия, което е 

наложило пренасочване на допълнителни финансови ресурси за изплащането им. Счита за 

некоректно и несправедливо изчислението на Индекса на потребителските цени, отчитащ 

инфлацията за периода „септември 2022 г. – октомври 2022 г.“, тъй като не отчита реално 

натрупаната инфлация за 2022 г., като посочва че в § 1, т.15 от НРЦВКУ е записано, че „ценови 

период е една календарна година от регулаторния период“. Заявява, че съгласуването и одобрението 

на бизнес плана за периода 2022 – 2026 г. е било забавено по независещи от дружеството причини, 

в т.ч. и действащия в началото на годината мораториум върху цените, утвърждавани от КЕВР. 

Обръща внимание, че с приемането с ПМС № 290 от 27.09.2022 г. на „Методика за изменение на 

цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“, ще се наложи осигуряването на 

допълнителни средства за собствено финансиране и финансиране на недопустими разходи за 

изпълнение на проекта по ОПОС. Посочва, че очакваният размер на необходимите средства е около 

2,2 млн. лв. и единственият вариант за осигуряването им е нов заем, чието обслужване не е 

предвидено в одобрения бизнес план. В заключение дружеството апелира КЕВР да преразгледа 

предложения проект за изменение на одобрените цени, тъй като  евентуалното намаляване на цените 

на дружеството би подложило на риск осигуряването на тези средства, респективно и успешното 

приключване на проекта, и ще доведе до влошаване на финансовото състояние на дружеството и 

невъзможност за поддържане и повишаване на качеството на предоставяните услуги. 

С писмо вх. № В-17-39-1010 от 08.12.2022 г. е постъпило писмено становище от  

г-н Владимир Василев, управител на „Водоснабдяване и канализация“, гр. Габрово, относно 
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доклад за изменение на одобрените цени на водоснабдителните и канализационни услуги за 2023 г., 

в което разяснява обстоятелствата по неизпълнение на инвестиционната програма за 2021 г. На 

първо място се посочва рязкото повишение на цените на електроенергията и това, че компенсациите 

за нея са получени едва в началото на 2022 г., което е намалило паричния ресурс на дружеството и 

оттам - възможностите за по-големи инвестиции. На второ място е посочено, че цените на ВиК 

услугите за 2021 г. са  намалени спрямо одобрените в бизнес плана за регулаторен период 2017-2021 

г., с което са намалени приходите спрямо заложените в бизнес плана. Допълнително се изразява 

мнение, че с намаление на цените не би могъл да се реализира прогнозирания ръст на работните 

заплати за 2023 г., което ще затрудни работата на дружеството и запазването на персонала. В 

заключение г-н Василев изразява желание тези обстоятелства да се вземат предвид при приемането 

на окончателното решение за цените на ВиК услугите. 

С писмо вх. № В-17-25-1010 от 12.12.2022 г. е постъпило писмено становище от инж. 

Стоян Иванов, управител на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград относно доклад и 

проект на решение за изменение на одобрените цени на водоснабдителните и канализационни 

услуги за 2023 г., което се припокрива с изложеното от представителя на дружеството на 

проведеното обществено обсъждане. 

В становището е представена информация с конкретни данни за реализиран недостиг на 

приходи през 2020 г. в размер от 614 хил. лв. следствие на намалена комплексна цена за 2020 г. 

поради надхвърляне размера на социалната поносимост. Представени са данни и за увеличени 

разходи за електроенергия поради необходимост от използване на дълбоки сондажи поради 

засушаване на плитки водоизточници в общ размер от 517 хил. лв. Дружеството посочва, че въпреки 

общия негативен финансов ефект от комплексното влияние на двата фактора в размер на 1130 хил. 

лв., дружеството е успяло да изпълни през 2020 г. инвестиции на обща стойност 534 хил. лв., което 

е около 50% от планираните. В становището си дружеството представя и информация за значително 

увеличените разходи за електроенергия през 2021 г. поради повишаване цената на свободния пазар, 

което е довело до натрупване до м. декември 2021 г. на просрочени задължения в размер на 438 хил. 

лв., като въпреки това дружеството е успяло да изпълни 510 хил. лв. инвестиции, което е над 50% 

от планираните. Във връзка с горното ВиК операторът счита, че КЕВР следва да изключи от 

формулата коефициент Qи. 

С писмо вх. № В-17-14-1018 от 12.12.2022 г. е постъпило писмено становище от инж. 

Ганчо Тенев, изп. директор на „Водоснабдяване и канализация” ЕAД, гр. Бургас относно 

доклад и проект на решение за изменение на одобрените цени на водоснабдителните и 

канализационни услуги за 2023 г. на „Водоснабдяване и канализация” ЕAД, гр. Бургас, с което 

изразява несъгласие с така изчисленото изменение на цените на ВиК услугите на дружеството за 

2023 г. и по-конкретно за използвания период на инфлация. Цитира чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ във връзка 

с натрупаната инфлация за първия ценови периода от регулаторния период, като посочва, че в §1, 

т.15 от ДР на тази наредба ценовият период е една календарна година. Заявява, че бизнес планът на 

дружеството е подаден и актуализиран при спазване на всички указани срокове, а изчисленията в 

него са направени на база данни от 2020 г. Отбелязва, че заложените в бизнес плана инвестиции са 

разчетени на база увеличени приходи от началото на 2022 г. и седеммесечното забавяне при 

утвърждаването на цените води до невъзможност дружеството да изпълни в цялост заложените 

показатели поради недостиг на финансов ресурс. Представя и таблица с преизчислени цени за 2023 

г., изчислени с инфлация за периода м. януари – м. октомври 2022 г. 

С писмо вх. № В-17-33-1008 от 13.12.2022 г. е постъпило писмено становище от  

г-н Георги Митов, областен управител на Област Враца и Председател на Асоциация по ВиК 

– Враца, в което се изразява положително становище по проекта на решение. 

С писмо вх. № В-17-33-1017 от 14.12.2022 г. от г-н Ангел Престойски, управител на 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца е постъпило писмено становище по проекта на 

решение на КЕВР, в което е посочено, че при определяне на цените за 2023 г. не е отчетена 

инфлацията за 2021 г., за периодите от м. януари до м. юли 2022 г. и от м. ноември до м. декември 

2022 г. Управителят на дружеството изразява мнение, че при окончателното утвърждаване на 

цените трябва да бъде отчетена цялата инфлация за 2021 г. и 2022 г. Посочва, че предложените по-

ниски цени на ВиК услугите ще създадат затруднения при покриване на текущите разходи и 

задължения, в т.ч. реализирането на инвестиционната програма, изпълнението на поетите 
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ангажименти по договора с Асоциация по ВиК-Враца, както и реализиране на увеличението на 

работната заплата. Отбелязва, че при утвърждаване на цените на ВиК услугите, осъществявани от 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, следва да се отчете и тенденцията на 

Северозападна България за намаляване на населението и произтичащото от това намаляване на 

фактурираните води количества.  

С писмо вх. № В-17-16-1009 от 14.12.2022 г. от г-н Божидар Желязков, управител на 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково е постъпило писмено становище по 

доклада и проекта на решение относно изменение на одобрените цени на водоснабдителните и 

канализационни услуги за 2023 г. Управителят на дружеството заявява, че в разчетените данни за 

2021 г. на одобрения бизнес план са включени и инвестиции във връзка с очакваното 

присъединяване на „В и К“ ООД, гр. Димитровград, считано от 01.01.2021 г. Отбелязва, че това 

присъединяване реално не се е случило през 2021 г., а едва от 01.04.2022 г. и поради това счита, че 

инвестициите, предвидени за територията на община Димитровград следва да бъдат приспаднати 

от общия размер на заложените в бизнес плана на дружеството. Това би променило процента на 

изпълнение на инвестиционната програма, респективно ще доведе до  корекция на предложените в 

проекта на решение на КЕВР цени на ВиК услуги за 2023 г. 

Изразява становище, че не е приложена точно формулата за изменение на цените Цt=Ц(БПt) 

x (1+И-Х)t, като е елиминиран ефекта на 1-ницата, която трябва да се прибави към установената 

инфлация. Изказва опасения, че намалението на цените ще окаже негативно влияние върху 

дейността на дружеството, като е изчислил намаление на приходите в размер на 3 000 000 лв. на 

база фактурирани количества за 2022 г. Заявява, че това ще доведе до невъзможност за изпълнение 

на инвестиционната програма; невъзможност за увеличение на трудовите възнаграждения; 

натрупване на все по-големи задължения към доставчици; невъзможност за заплащане на разходите 

за електроенергия и невъзможност за изпълнение на показателите за качество, в т.ч. и ПК12г 

Събираемост. Задава въпрос защо, определяйки по-ниски цени на предоставяните ВиК услуги, 

КЕВР не коригира необходимите приходи за 2023 г., на база на които е структуриран целия бизнес 

план и които няма как да бъдат реализирани. Пита също при следваща проверка ще се отрази ли 

фактът, че при намалена цена няма как да се очаква да бъдат изпълнени заложените инвестиции. 

Настоява при окончателното изчисление на изменението на цените, да се приложи стриктно чл. 6, 

т. 2 от НРЦВКУ и се вземе предвид инфлацията до датата на изчислението на изменените цени, т.е. 

до 31.12.2022 г. Тъй като към 30 декември тази инфлация няма да е известна, счита за справедливо 

да се приложи прогнозна такава, която да съответства на тази от м. ноември. Отбелязва, че по-

ранното приемане на бизнес плана през годината води до по-голям процент инфлация за дадения 

ВиК оператор, което счита за несправедливо. Обръща внимание, че след подаване на бизнес плана 

за одобрение е възможно различни обективни или субективни фактори да забавят процедурата, като 

практически е невъзможно бизнес плана да се преработва, отчитайки натрупаната инфлация до 

момента на подаването му в КЕВР. В тази връзка счита, че наредбата следва да претърпи изменение, 

като предлага нормата, регулираща инфлацията да се коригира „от датата на подаване на бизнес 

плана и заявлението за цени в КЕВР, до датата на изчисление на изменението“. Оспорва 

твърдението, че заложените в бизнес плана средства за инвестиции следва да се използват само и 

единствено за инвестиции и с тази цел са влезли в цената, като заявява, че „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД, гр. Хасково е търговско дружество, опериращо на регулиран пазар по 

регулирани цени, но заплащащо разходите си по пазарни цени. Въпреки, че е държавно и на 

собствена издръжка, разчита единствено на дейността си за приходи. Счита, че при това положение 

няма как планираните средства да не се пренасочват за други разходи, от които пряко зависи 

работата на оператора. 

С писмо вх. № В-04-46-1 от 16.12.2022 г. е постъпило съвместно писмено становище от 

г-н Ангел Престойски – председател на Съюз на ВиК операторите в Република България, г-н 

Мариян Бухов – председател на Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ и г-

н Иоанис Партениотис – председател на Федерация „Строителство, индустрия и 

водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“ относно доклад и проект на решение на КЕВР за изменени на 

одобрените цени на ВиК услуги за 2023 г. Изразява се становище, че при прилагането на наредбите 

и указанията към тях КЕВР следва да предприеме такива действия и механизми, които да не водят 

до намаляване на цените на ВиК услугите, доколкото при намаляването на същите ВиК операторите 
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не могат да осигурят необходимия паричен ресурс за покриване на разходите за работни заплати и 

ангажиментите за извършване на планираните по бизнес план инвестиции. Дружествата са 

поставени пред избор да изплащат договорените заплати на работещите в сектора или да изпълняват 

заложените инвестиции. Посочва се, че за стабилизирането на отрасъл ВиК е от особено значение 

справедливото покачване на цената на труда като между заинтересованите страни е налице 

единодушие, че за развитието на отрасъл ВиК, за привличането и задържането на квалифицирана 

работна ръка и млади кадри, е необходимо съществено увеличение на размера на трудовите 

възнаграждения, поради което не следва да се осъществява социална политика за сметка на ниски 

нива на работните заплати в сектора. 

С писмо вх. № В-12-00-1518 от 19.12.2022 г. е постъпило писмено становище от  

г-жа Даниела Давидкова – потребител на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД 
относно доклад и проект на решение за изменение на одобрените цени на водоснабдителните и 

канализационни услуги за 2023 г. на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, с което 

допълва въпросите, които поставя на проведеното обществено обсъждане, както следва: по въпроса 

кога ще започне да функционира новоизградения водопровод в град Свищов прави предложение 

ВиК операторът да носи имуществена отговорност и да обезщетява гражданите за повредените 

домакински уреди, следствие на некачествена вода със съдържание на корозирали твърди частици, 

което да се включи и като клауза в договора на ВиК оператора; поставя въпрос кога ще се изгради 

пречиствателна станция в гр. Свищов, доколкото такива са били мотивите ВиК оператора на 

територията на гр. Свищов да се присъедини към „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД 

за осигуряване на достъп до финансиране по европрограми. 

С писмо вх. № В-17-49-1006 от 19.12.2022 г. от инж. Петър Василев, управител на „ВиК 

Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня е постъпило писмено становище относно доклад и проект 

на решение на КЕВР за изменение на одобрените цени на водоснабдителните и канализационни 

услуги за 2023 г. В становището е отправена молба да се отчете инфлацията за периода от 04.11.2021 

до 31.12.2022 г., доколкото окончателния проект на бизнес план е внесен в КЕВР за разглеждане на 

04.11.2021 г., одобрен с Решение БП-Ц-1 от 19.05.2022 г. на КЕВР, съответно при изчисляване на 

цената за 2023 г. в доклада е взета предвид инфлацията за периода от 01.06.2022 г. до 31.10.2022 г. 

Посочва, че при изготвяне на бизнес плана ВиК операторът не е имал възможност да предвиди ръста 

на инфлацията за периода 01.11.2021 г. – 01.05.2022 г. Същевременно отбелязва, че съгласно чл. 6 

от НРЦВКУ инфлацията се изчислява от датата на влизане в сила на цените, без да се отчете 

евентуално закъснение и фактори като войната в Украйна и ковид пандемията, които са довели до 

настоящите нива на инфлация. Според управителя на дружеството намалението на одобрената по 

бизнес план цена ще доведе до невъзможност за изпълнение на планираните инвестиции за 2023 г. 

С писмо вх. № В-17-18-1012 от 19.12.2021 г. от инж. Мартин Петров, управител на 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е постъпило писмено становище 

относно доклад и проект на решение на КЕВР за изменение на одобрените цени на 

водоснабдителните и канализационни услуги за 2023 г. В становището се посочва, че се предвижда 

намаление на цените и за трите предоставяни услуги, като за услугата отвеждане намалението е 

дори под действащата цена преди одобрението на бизнес план 2022-2026 г. Посочва, че при 

изчисляване на коефициент Qи2023 размерът на общо необходимите приходи за 2023 г. е взет с данни 

за община Петрич, т.к. дружеството е предвидило да стартира предоставянето на ВиК услуги на 

територията на община Петрич от 01.01.2023 г., но към момента няма яснота дали това ще се случи. 

Счита, че разходите в бизнес плана са прогнозирани на база реално отчетени разходи за 2020 г. без 

да се отчете инфлацията съгласно указания на КЕВР, а при изчисляването на цените на ВиК услуги 

за 2023 г. не е приложен инфлационен индекс, защото бизнес планът е одобрен от 01.12.2022 г. 

Предлага на всички ВиК оператори да бъде приложен инфлационен индекс от месец декември 2021 

г. до месец ноември 2022 г., т.к. заложените разходи са прогнозирани на база реални разходи за 2020 

г. Счита, че КЕВР трябва да преразгледа така предложените изменения на цени на ВиК услуги, като 

отрази всички икономически фактори, оказващи влияние върху експлоатационната дейност на ВиК 

дружествата.   

С писмо вх. № В-07-07-1 от 20.12.2022 г. е постъпило писмено становище от г-н Димитър 

Николов, кмет на Община Бургас относно проект на решение за изменение на одобрените цени 

на водоснабдителните и канализационни услуги за 2023 г., което се припокрива с изложеното от 
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представителя на Община Бургас на проведеното обществено обсъждане и отправя предложение 

Комисията да извърши преценка дали е налице дублиране на инвестиционни разходи и дали 

неизпълнените инвестиции от предходния регулаторен период не участват отново при формирането 

на цените през следващия регулаторен период. Прави уточнение, че през предходния регулаторен 

период най-големите инвестиции в сектора са направени със средства на Европейския съюз и 

общините чрез безвъзмездна финансова помощ, а изградената ВиК инфраструктура от общините и 

частни субекти се предоставя на ВиК оператора за експлоатация, за което дружеството не извършва 

разходи. Излага становище, че дружеството трябва да търси възможности за намаляване на 

оперативните разходи, загубите на вода и алтернативни източници за финансиране. Обръща 

внимание, че с решение № 268 от 27.04.2022 г. Министерският съвет е приел решение за одобряване 

на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. с различни показатели за нарастване 

на БВП от предвидените при изчисляване на социалната поносимост, която е следвало да се вземе 

предвид от КЕВР, доколкото одобрява прогнозен, а не действителен размер на разходите, съответно 

регулираните цени имат прогнозен характер за периода 2022-2026 г., като допълва, че решенията за 

бизнес плановете са приети след актуализираните показатели от Министерски съвет.  

 

Становище по направените устни изказвания и постъпилите писмени становища: 

 

1. По отношение становищата на „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград, 

„Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД и „В и К“ ООД, гр. Габрово за увеличение 

на разходите за електроенергия и на разходите за възнаграждения и осигуровки през 2020-

2021 г., поради което не следва да се прилага коефициент Qи за периода 2020-2021 г. при 

изменение на одобрените цени за 2023 г., както и по отношение на становищата на ВиК 

оператори, Съюз на ВиК операторите, НБС „Водоснабдител“ – КНСБ и Федерация „СИВ“ – 

КТ „Подкрепа“ за възможността да пренасочват средства за инвестиции, включени в цените 

на ВиК услугите за покриване на оперативни разходи, и по отношение становището на 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград за преразглеждане на така 

предложените изменения на цени на ВиК услуги като се отразят всички икономически 

фактори, оказващи влияние върху експлоатационната дейност на ВиК дружествата може да 

се посочи следното: 

При утвърждаването на цените на ВиК услугите КЕВР стриктно спазва разпоредбите на 

ЗРВКУ и НРЦВКУ, както и издадените въз основа на тях указания.  

Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, при прилагане на метода за ценово регулиране „горна 

граница на цени“ Комисията едновременно утвърждава цени на В и К 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. Съгласно чл. 27, 

ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията приема решение по бизнес плана и заявлението за цени по чл. 19 от 

НРЦВКУ, след провеждане на открито заседание и обществено обсъждане, а съгласно чл. 29, ал. 1 

от НРЦВКУ, при прилагане на методите на ценово регулиране „горна граница на цени“ и „горна 

граница на приходи“ одобрените цени за всяка година от бизнес плана се изменят служебно от 

Комисията в съответствие с чл. 6, т. 2 и 3 във връзка с чл. 4 от НРЦВКУ. Във връзка с посочените 

нормативни изисквания, Комисията с едно решение одобрява бизнес плана на съответния ВиК 

оператор, утвърждава цените на ВиК услуги за първия ценови период и одобрява цените на ВиК 

услуги от бизнес плана за следващите ценови периоди, които след това, в края на съответния ценови 

период, изменя служебно с инфлационен индекс, намален с коефициент Х. Начините на определяне 

и прилагане на стойностите на коефициентите, участващи във формулата за годишни изменения на 

одобрените цени, също са нормативно регламентирани. 

При изпълнение на нормативните изисквания, КЕВР е одобрила бизнес плановете на 

дружествата. Със същите решения са утвърдени и одобрени цени на ВиК услуги на дружествата за 

регулаторния период 2022-2026 г. Настоящата процедура е за изменение на одобрените цени на ВиК 

услуги на дружествата за 2023 г. 

Съгласно чл. 4, ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията изменя с коефициент Y и коефициент Qи 

необходимите приходи на В и К оператора при прилагане на методите по чл. 6, т. 2 и 3 и в случаите, 

предвидени в НРКВКУ, в зависимост от изпълнението на годишните целеви нива на показателите 
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за качество на ВиК услугите. Съгласно ал. 4, т. 2 от същата разпоредба, изменението по ал. 1 се 

извършва след края на регулаторния период, като в този случай намалението или увеличението на 

необходимите приходи действа през втория ценови период от следващия регулаторен период. 

Предвид изложеното, за дружествата с одобрени бизнес планове за предходния регулаторен 

период 2017 г. – 2021 г. следва да се изчисли коефициент Qи, за което е необходимо отчетените от 

ВиК операторите инвестиции през периода 2020-2021 г. да бъдат съпоставени с инвестициите в 

одобрените бизнес планове. 

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

и в публични активи през 2020-2021 г. (с оглед изчисляване на коефициент Qи), както и 

постигнатите нива на единните показатели за ефективност към края на 2021 г. (с оглед изчисляване 

на коефициент Y) са били обект на проверки, в рамките на които са съставени и връчени двустранни 

констативни протоколи, изготвени са доклади за резултатите от същите, които са разгледани и 

приети от КЕВР, и съответната информация е публикувана в годишния доклад по чл. 30 от ЗРВКУ. 

КЕВР не разполага с нормативни правомощия да измени вече одобрените цени на ВиК 

услуги по друг ред, освен посочения в глава четвърта, раздел ІІ от НРЦВКУ.   

В рамките на годишните изменения на одобрените цени на ВиК услуги по реда на глава 

четвърта, раздел II от НРЦВКУ, Комисията не преразглежда ценообразуващите параметри, с 

които са образувани одобрените цени, а изменя самите цени с натрупаната инфлация, 

намалена с коефициент Х, който се изчислява по предварително определени правила. 

В разпоредбите на чл. 29 от НРЦВКУ, изискващи Комисията да изменя служебно 

одобрените цени на ВиК услуги, които да влизат в сила от 1 януари на ценовия период, за 

който се отнасят, не са предвидени възможности за КЕВР да не изпълни това си нормативно 

задължение. 

Регулирането на цените по метода „горна граница на цени“ стимулира дружествата да 

оптимизират и подобрят дейността си по предоставяне на ВиК услуги на потребителите при 

висока ефективност и ниски разходи. Постигнатите неблагоприятни резултати са основание 

за съответните дружества да извършат анализ на дейността си и да предприемат мерки за 

промяна. По изложените съображения са неприемливи коментарите, че намаляването на 

цените по формулата в чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ ще доведе до неизпълнение на инвестиционната 

програма и до невъзможност за изплащане на възнаграждения на персонала на ВиК 

операторите. 

В чл. 10, ал. 5 от НРЦВКУ, в съответствие с чл. 198п, ал. 3, изречение второ от Закона за 

водите (ЗВ), е въведена възможност, съгласно която за целите на ценообразуването Комисията може 

да позволи поетапно включване на амортизационни отчисления върху активи – публична държавна 

и/или общинска собственост, включително изградени със средства на ВиК оператора, а в ал. 6 от 

същата разпоредба ясно е уточнено, че амортизационните отчисления върху активи – публична 

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

и обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на 

съществуващи и изграждане на нови публични В и К активи.  
Във връзка с горното, включените в цените на ВиК услугите амортизационни отчисления 

върху публичните активи не могат да се ползват от ВиК операторите за други цели, включително 

за поемане на непредвидени разходи за заплати, социални осигуровки, електроенергия или друго. 

Тези разходи са включени в цените на ВиК услугите единствено за финансиране на инвестиции в 

публичните ВиК активи и не следва да се използват за изплащане на оперативни разходи. 

Една от основните цели на одобрената с Решение на Министерския съвет № 269 от 07.05.2014 

г. Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 

2014-2023 г. е повишаване на инвестициите във ВиК сектора, поради големите потребности и 

недостатъчните инвестиции до момента. Именно в тази връзка е извършена промяна в 

подзаконовата нормативна уредба към ЗРВКУ, като е дадена възможност в цените на ВиК услугите 

да се включват разходи за амортизации на публични ВиК активи, както и е поет от Република 

България ангажимент за въвеждане на Механизъм за реинвестиране на част от приходите на ВиК 

операторите съгласно Действие № 7 от Тематично предварително условие 6.1. за Европейски 

структурни и инвестиционни фондове 2014-2020 и раздел 8.9. от проект на Стратегия за 

финансиране на отрасъл ВиК, изготвен от Световна банка по възлагане на МРРБ. 
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При извършените проверки на дейността на ВиК операторите за 2021 г. е констатирано, че 

от включените в обхвата на проверката 25 регионални дружества с държавно участие, 14 ВиК 

оператори са представили информация за открита специална сметка, по която има обороти, 3 

дружества са открили сметка, по която обаче няма обороти, а 9 дружества не са открили такава 

сметка или не са представили информация, изводът е, че все още не всички дружествата с държавно 

участие прилагат Механизъм за реинвестиране на част от приходите. 

Ежегодно през текущия регулаторен период КЕВР е информирала както ВиК операторите, 

така и собствениците на ВиК операторите и на ВиК активите  - МРРБ, областни администрации и 

общини за отчетените резултати на ВиК операторите, включително и за неизпълнени инвестиции. 

  

По отношение на повишените разходи за електроенергия през 2021 г. може да се посочи, че 

с Решение № 40 от 01.02.2022 г. Министерският съвет е одобрил програма за компенсиране на 

непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за 2021 

г., която има за цел да минимизира отрицателния ефект за небитови потребители от отрасъл ВиК от 

поскъпването на електрическата енергия през 2021 г. на международните пазари, част от които е и 

организираният пазар на електроенергия в Република България, осъществяван чрез Българска 

независима енергийна борса (БНЕБ). Програмата предвижда компенсация за разликата между 

разходите за фактурираните им (начислени) количества електрическа енергия и разходите, 

включени в цените на ВиК услугите, за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. 

С оглед гореизложеното, становищата за неизпълнени инвестиции поради увеличени 

оперативни разходи не са обосновани, противоречат както на приетата стратегия за 

управление и развитие на водоснабдяването и канализацията, така и на нормативните 

разпоредби на ЗРВКУ и подзаконовата нормативна уредба към него, респективно не могат да 

бъдат приети. 

 

2. По отношение становищата на НБС „Водоснабдител“ към КНСБ, Федерация 

„Строителство, индустрия и водоснабдяване“ към КТ Подкрепа, Съюз на ВиК операторите, 

Българска асоциация по водите за по-късно одобряване на бизнес планове за регулаторен 

период 2022-2026 г., както и предложението на НБС „Водоснабдител“ към КНСБ за 

определяне на коефициент, с който да се компенсират в процедурата по изменение на 

одобрените цени за 2023 г. намалените необходими приходи през 2022 г., може да се посочи 

следното: 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ в края на м. юни / началото на м. 

юли 2021 г. са представени проекти на бизнес планове и ценови заявления от 41 дружества, които 

са публикувани на интернет страницата на КЕВР. В допълнение през периода м. август / септември 

2021 г. са представени бизнес планове и ценови заявления от още 3 дружества, а през ноември 2021 

г. още от 1 дружество, с което общият брой внесени проекти на бизнес планове и ценови заявления 

е 45. 

Асоциациите по ВиК в областите Варна, Бургас, София област не са насрочили заседания на 

общите си събрания, за да разгледат проектите на бизнес плановете на съответните ВиК оператори; 

а тези в областите Габрово, Пазарджик и Разград са насрочили. но не са провели заседания на 

общите събрания. Асоциациите по ВиК в областите Велико Търново, Добрич, Благоевград, 

Кърджали, Монтана, Сливен, Смолян, Шумен, Видин, Хасково, Кюстендил, както и Асоциацията 

по ВиК в община Пещера са провели заседания на общите събрания, на които са разгледали, но не 

са съгласували предложените бизнес планове от съответните дружества, нито са ги върнали за 

доработка с мотивирани становища и указания в съответствие с чл. 198м, ал. 2 от ЗВ. 

След извършен детайлен преглед на представените бизнес планове и ценови заявления, и 

необходимите приложения към тях, през периода октомври – декември 2021 г. експерти от главна 

дирекция „ВиК услуги“ са провели обсъждания с 22 дружества с държавно и общинско участие в 

капитала. Обсъжданията са проведени на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ по реда на глава седма 

от Указания НРЦВКУ 2022 - 2026, като са обсъдени параметрите на всички справки от бизнес плана 

и ценовото заявление, респективно от страна на КЕВР е обърнато внимание за всички констатирани 

пропуски, неточности или необосновани параметри и е определен срок за представяне на коригиран 
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бизнес план. За всяко проведено обсъждане е съставен двустранен протокол, подписан от 

представители на КЕВР и на съответния ВиК оператор.  

Общо 12 дружества са представили до края на 2021 г. коригирани бизнес планове в 

Комисията след проведените обсъждания. 

С решение на Народното събрание, обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 108 от 17.12.2021 

г., е наложен мораториум върху цената на електроенергията, ВиК услугите и топлинната енергия на 

регулиран пазар на нивата от 16 декември 2021 г. Решението е със срок на действие до 31 март 2022 

г., като е влязло в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“. 

Във връзка с посоченото решение на Народното събрание, КЕВР е отложила своите 

заседания по всички производства във връзка с регулиране на цени в секторите 

„Електроенергетика“, „Топлоенергетика“ и „Водоснабдителни и канализационни услуги“, 

включително насрочените на 16.12.2021 г. две открити заседания и обществени обсъждания за 

бизнес плановете на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана и „ВиК Паничище“ ЕООД, 

гр. Сапарева баня, както и не е насрочено провеждане на закрити заседания за разглеждане на 

доклади и проекти на решения за други ВиК дружества, за които са изпълнени нормативните 

изисквания. 

През периода на действие на мораториума, ВиК операторите, включително и дружествата, 

които вече са внесли коригирани бизнес планове, са извършили корекции в представените бизнес 

планове във връзка с изпратени от МРРБ указания до дружествата с държавно участие в капитала с 

писмо изх. № 91-00-14 от 11.02.2022 г. (постъпило в КЕВР с вх. № В-07-00-2 от 28.02.2022 г.), с 

което е изискано от ВиК операторите да коригират прогнозните разходи за електроенергия със 

средни стойности на цените на електроенергията за базов отчетен период от втората половина на 

2021 г.  

Повторно коригираните бизнес планове отново са представени в съответните АВиК за 

разглеждане и съгласуване по реда на ЗВ. 

Следва да се посочи, че по всички представени коригирани бизнес планове, по които не са 

констатирани нередовности и/или несъответствия с изискуемата нормативна и регулаторна рамка и 

в които са представени обосновани и мотивирани данни, Комисията незабавно е започнала 

производства по тяхното одобрение след провеждането на заседание на съответното Общо събрание 

на АВиК (в случаите по чл. 198б, т. 2 от ЗВ) или Общински съвет (в случаите по чл. 198б, т. 3 от 

ЗВ). 

В тази връзка становищата, че КЕВР следва да компенсира по-късното одобрение на 

бизнес плановете през 2022 г. не могат да бъдат приети. Забавянето в разглеждането на бизнес 

плановете се дължи както на сложната политическа обстановка (разглеждани законопроекти 

за отлагане на новия регулаторен период, наложен мораториум върху цените на ВиК 

услугите), така и на извършени корекции във вече внесени бизнес планове, изискващи ново 

разглеждане от съответните Асоциации по ВиК / Общински съвети, както и на липса на 

достатъчен капацитет за част от ВиК операторите за коригиране на бизнес плановете в 

съответствие с изискуемите нормативни и регулаторни изисквания. Нормативната уредба не 

предвижда възможност за корекции с други коефициенти, извън заложените във формулата 

по чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ. 

 

3. По отношение становищата на НБС „Водоснабдител“ към КНСБ, Федерация 

„Строителство, индустрия и водоснабдяване“ към КТ Подкрепа, Съюз на ВиК операторите, 

„Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

Ямбол, „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД, „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕАД, гр. Бургас, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД, гр. Хасково, „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня и 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, че при изменение на одобрените 

цени на ВиК услугите за 2023 г. на различните ВиК оператори не е приложена инфлация за 

период от началото на годината или различен период от влизане в сила на утвърдената цена, 

може да се посочи следното: 

Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, при прилагане на метода „Горна граница на цени“, 

Комисията по реда на чл. 29 изменя одобрената цена за следващата година от бизнес плана на базата 
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на актуална информация за инфлацията от влизането в сила на утвърдената цена за първия ценови 

период и коефициент X. 

Съгласно т. 52.1.1 от Указания НРЦВКУ 2022-2026 г., И2022 е инфлацията от влизането в сила 

на утвърдената цена за първия ценови период до датата на изчисление на изменението по данни на 

НСИ - динамичен ред CPI.1.2.xls. 

КЕВР стриктно е приложила изискването на наредбата и указанията и е изчислила  

инфлацията за всяко дружество от влизането в сила на утвърдената цена за първия ценови 

период за 2022 г. до датата на изчисление на изменението по данни на НСИ - динамичен ред 

CPI.1.2.xls. В тази връзка становищата не се приемат. 

  

4. По отношение становището на представителя на МРРБ, че методиката за изчисление 

не работи еднакво за всички ВиК оператори, доколкото има дружества, които нямат 

възражения по методиката, но има и дружества, за които се предвижда намаление на цената 

на водата за 2023 г. спрямо действащата цена; по отношение становището на НБС 

„Водоснабдител” – КНСБ, че финансовите корекции, които се прилагат два пъти по време на 

регулаторния период, водят до дисбаланс в прогнозираните приходи на ВиК операторите и е 

необходимо да бъде гарантиран постоянен, устойчив ръст на необходимите приходи, както и 

по отношение становищата на Съюз на ВиК операторите, „В и К“ ООД, гр. Габрово, 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково и „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД, гр. Благоевград за негативен ефект върху необходимите приходи през 2023 г. след 

изменение на одобрените цени за 2023 г. може да се посочи следното: 

Съгласно чл. 4, ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията изменя с коефициент Y и коефициент Qи 

необходимите приходи на В и К оператора при прилагане на методите по чл. 6, т. 2 и 3 и в случаите, 

предвидени в НРКВКУ, в зависимост от изпълнението на годишните целеви нива на показателите 

за качество на ВиК услугите. Съгласно ал. 4, изменението по ал. 1 се извършва: 

1. след третата година на регулаторния период, като в този случай намалението или 

увеличението на необходимите приходи действа за съответния пети ценови период; 

2. след края на регулаторния период, като в този случай намалението или увеличението на 

необходимите приходи действа през втория ценови период от следващия регулаторен период. 

Отчетените от дружествата резултати за първите три години (2017-2019 г.) от предходния 

регулаторен период са проверени от Комисията и одобрените цени на ВиК услуги за петата година 

(2021 г.) са изменени чрез прилагане на коефициент Y и коефициент Qи по реда на чл. 4, ал. 4, т. 1 

от НРЦВКУ с Решение № Ц-46 от 30.12.2020 г. на КЕВР. 

По отношение прилагането на разпоредбата на чл. 4, ал. 4, т. 2 от НРЦВКУ може да се посочи 

следното: 

През 2022 г. КЕВР е извършила планови проверки на 38 дружества, като е извършена 

проверка и оценка на наличните регистри и бази данни – начин на въвеждане и поддържане, ниво 

на внедряване на изискуемите технически параметри (общи и специфични характеристики); 

верифициране на информация от наличните регистри и бази данни чрез сравнение с отчетените 

данни на ВиК оператора за 2021 г. с цел доказване на достоверността им;  проверка на сметка 207 

/613 или еквивалент/ Активи в процес на изграждане, отчетени инвестиции и завършени активи, в 

т.ч. по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ на дружествата, които са бенефициенти, 

както и проверка на прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите през 2020 - 

2021 г.; проверка на извършените действителни разходи за осъществяване на нови дейности и/или 

експлоатация и поддръжка на нови активи спрямо прогнозните в бизнес плана за 2021 г., включени 

в коефициент Qр; както и проверка на прилагането на утвърдените цени на ВиК услуги чрез 

представяне на фактури (за дружествата проверени на място). 

Съставени са двустранни констативни протоколи, съдържащи описание на фактическата 

обстановка за обекта на проверката, които са връчени на представителите на съответните ВиК 

оператори. Получените становища от дружества са разгледани и анализирани и е изготвен доклад 

вх. № В-Дк-1172 от 07.11.2022 г. за резултати от извършените планови проверки на дейността на 38 

бр. ВиК дружества, с общ обем 327 стр., като за всяко дружество е посочена следната информация: 

- Данни за връчен констативен протокол и представено становище от дружеството; 

- Размер на коефициент Qр по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2021 г.; 
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- Размер на коефициент Qи по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от 

НРЦВКУ за 2020-2021 г.; 

- Оценка на качеството на информацията за всяка променлива на показателите за качество 

по реда на чл. 34 от НРКВКУ и т. 68 от Указания НРКВКУ 2022-2026 г.; 

- Индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество на ВиК услугите за 

2021 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ; 

- Размер на коефициент Y по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от 

НРЦВКУ. 

Докладът е разгледан и приет с решение на КЕВР по т. 4 от Протокол № 308 от 10.11.2022 г., 

и е публикуван на интернет страницата на Комисията. 

Видно от данните от доклада, Комисията е приложила единен и обективен подход към 

всяко дружество. В тази връзка може да се посочи, че причините за разликите при 

изменението на одобрените цени на ВиК услуги за 2023 г. се дължат на конкретните отчетени 

резултати от съответните дружества.  

 

Данните показват, че 5 регионални дружества (в областите Русе, Стара Загора, Варна, 

Силистра, Пловдив) са преизпълнили заложените в бизнес плановете инвестиции, за които се 

изчислява коефициент Qи в размер на 0% (т.е. няма ефект върху изменението на цените), а за други 

5 регионални дружества неизпълнението е сравнително по-малко, водещо до изчисляване на 

коефициент Qи в размер до 4% (в областите Монтана, Велико Търново, Плевен, Ямбол, Смолян). 

Същевременно по-съществено неизпълнение на планираните през 2020-2021 г. инвестиции 

се наблюдава за регионалните дружества в областите Габрово, Ловеч, Враца, Бургас, Благоевград, 

а значително неизпълнение на планираните инвестиции се констатира за регионалните дружества в 

области Видин и Хасково, при което чрез коефициент Qи цените се коригират в отрицателна посока. 

 

По отношение изпълнението на нивата на единните показатели за ефективност се констатира, 

че регионалните дружества в областите Русе, Плевен, Варна и Смолян, както и общинско дружество 

в Брацигово и частното дружество в к.к. Златни пясъци са постигнали добри резултати, поради което 

получават положителни финансови корекции чрез коефициент Y, а за дружествата в областите 

Стара Загора и Враца, както и общинското дружество в Сапарева баня се изчислява коефициент Y 

в размер на 0% (т.е. няма ефект върху изменението на цените). 

Същевременно за редица дружества се констатира съществено непостигане нивата на 

единните показатели за ефективност към края на 2021 г., водещо до изчисление на коефициент Y 

над 1% (в областите Ловеч, Разград, Силистра, Бургас, Видин, Ямбол, Пловдив), при което чрез 

коефициент Y цените се коригират в отрицателна посока. 

 

Данните ясно показват, че в процедурата по изменение на одобрените цени за  

2023 г. съществен ефект имат усилията и организацията, която ВиК операторите са създали 

за изпълнение на параметрите на одобрените бизнес планове през 2020-2021 г., включително 

изпълнение на одобрените инвестиции и постигане нивата на единните показатели за 

ефективност; като отчетените от дружествата резултати са проверени и оценени от КЕВР при 

стриктно спазване на изискуемите нормативни и регулаторни изисквания и чрез прилагане 

на единен и обективен подход към всички дружества. 

Следва да се напомни също така, че собствениците (принципалите) на търговските 

дружества с държавно и общинско участие в капитала имат задължение в договорите, с които 

се възлага управлението и контрола на търговските дружества да определят основни 

показатели за дейността на ВиК операторите в съответствие с одобрените от КЕВР бизнес 

планове и да контролират изпълнението им (чл. 10б, ал. 3,  

т. 4 от ЗВ – за министъра на регионалното развитие и благоустройството за дружествата с 

държавно участие; чл. 10в, ал. 2, т. 5 от ЗВ – за кмета на общината за общинските дружества). 

Ежегодно Комисията извършва проверки и публикува детайлна информация за 

изпълнението на одобрените бизнес планове от дружествата в своите годишни доклади и 

сравнителни анализи на ВиК сектора. В тази връзка МРРБ (за държавните дружества) и 

съответните кметове (за общинските дружества) е следвало да осъществяват изискуемия 
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контрол върху търговското управление на съответните ВиК оператори и да приложат 

необходимите мерки за подобрение представянето на дружествата с отчетени недобри 

резултати. 

В тази връзка становищата не се приемат.  

 

5. По отношение становищата на Омбудсмана на Република България и Гражданска 

платформа „Изправи се. БГ“, че не се наблюдават реални ползи за гражданите от 

увеличението на цените на ВиК услугите, както и че при изменението на цените за 2023 г. не 

е взет предвид показател „Общи загуби на вода“, може да се посочи следното: 

С Постановление на Министерския съвет № 8 от 18.01.2016 г. са приети НРЦВКУ и НРКВКУ 

(обн. ДВ бр. 6 от 22.01.2016 г.), които се прилагат за регулаторния период, започващ от 01.01.2017 

г., както и за следващи регулаторни периоди. По проектите на наредбите са проведени обществено 

обсъждане и междуведомствено съгласуване, преди да бъдат внесени на заседание на Министерския 

съвет за приемане. В приетите от Министерския съвет наредби, по които КЕВР осъществява 

регулирането на цените и качеството на ВиК услугите са отразени всички принципи, заложени в 

ЗРВКУ. 

Бизнес планове на ВиК операторите са одобрени от КЕВР при стриктно спазване на 

изискванията на ЗРВКУ, НРЦВКУ и НРКВКУ, като са отчетени всички принципи, от които следва 

да се ръководи Комисията при регулиране на цените и качеството на ВиК услугите. 

При годишните изменения на цените Комисията прилага предварително регламентирана 

процедура и правила, като редица от направените коментари излизат извън правомощията на КЕВР 

по тази процедура и правила.  

При осъществяване на регулаторните и контролните си правомощия съгласно ЗРВКУ, 

в случаите на констатирано неизпълнение на нормативните изисквания относно качеството 

на ВиК услугите, КЕВР своевременно е уведомявала съответните компетентни държавни 

органи за необходимостта от предприемане на действия от тяхната компетентност и е 

изпълнявала своите правомощия чрез налагане на имуществени санкции или корекции на 

регулираните цени в зависимост от изпълнението на годишните целеви нива на показателите 

за качество на В и К услугите. 

 

По отношение на становището, че при изменението на цените за 2023 г. не е взет предвид 

показател „Общи загуби на вода“ следва да се има предвид, че съгласно т. 9.5 от Указания НРЦВКУ 

2022-2026 г., коефициент „Y“ се изчислява чрез прилагане на оценка на изпълнението по смисъла 

на чл. 37, ал. 1 от НРКВКУ на показателите за качество, определени от Комисията като единни 

показатели за ефективност по реда на чл. 4, ал. 2  от НРЦВКУ. Оценката на изпълнение се извършва 

по реда на Глава четвърта „Оценка на изпълнението на показателите за качество“ и Глава пета 

„Единни показатели за ефективност. Финансови корекции“ от Указания НРКВКУ и обхваща 

периода на оценка съгласно чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ, което се съобразява при определяне на одобрена 

и реална стъпка. Коефициент „Y“  се формира от сумата на финансови корекции при изпълнение 

или неизпълнение на единните показатели за ефективност и с него се коригира в положителна или 

отрицателна посока одобрената цена, която подлежи на корекция във формулата по т. 8.  

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

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

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

от регулаторния период, като отчита постигането на индивидуалните годишни целеви нива на 

показателите за качество към края на третата година от регулаторния период. В този случай, 

корекцията, която произтича от приложението на коефициента „Y“, се прилага за петата година от 

регулаторния период и води до увеличение или намаление на одобрената цена за петата година от 

регулаторния период; 

- Коефициентът „Y“ се изчислява сумарно за всеки ВиК оператор през първата година от 

следващия регулаторен период, като отчита постигането на индивидуалните годишни целеви нива 

на показателите за качество към края на петата година от предходния регулаторен период. В този 

случай корекцията, която произтича от приложението на коефициента „Y“, води до увеличение или 

намаление на одобрената цена за втората година от следващия регулаторен период. 
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По отношение на цитираното по-горе изискване на т. 52.1 от Указания НРЦВКУ 2022-2026 

г., че У2023 е коефициент, който е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по реда на т. 

9.5. с данни за четвъртата и петата година на предходния регулаторен период, или 2020-2021 г. 

съгласно одобрения бизнес план и реално отчетените резултати, следва да се има предвид, че за 

предходния регулаторен период 2017-2021 г., съгласно т. 49.1 от Указания НРКВКУ 2017-2021 г. са 

приети следните единни показатели за ефективност: ПК2а (качество на питейната вода по 

показателите, които се мониторират, съгласно изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от 

ЗВ в големи зони на водоснабдяване); ПК6 (налягане във водоснабдителната система); ПК11г 

(рехабилитация на водопроводната мрежа); ПК12г (събираемост); ПК12е (ефективност на 

изграждане на водомерното стопанство); а съгласно т. 49.2 от Указания НРКВКУ 2017-2021 г., 

финансовите корекции при изпълнение или неизпълнение на единните показатели за ефективност 

се изчисляват като процент на увеличение или намаление на всяка отделна единична цена по чл. 2, 

ал. 1, т. 1-3 и ал. 3 от НРЦВКУ. Процентът на увеличението/намалението в резултат на корекциите 

за всеки един показател е определен в размер на 0,3%, съгласно т. 50 от Указания НРКВКУ 2017-

2021 г., като при добро изпълнение на показателите за ефективност се прилага увеличение, равно на 

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

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

ефективност се прилага намаление, равно на процента, определен за съответния показател (т. 53), а 

при пълно неизпълнение на показателите за ефективност процентът намаление е равен на два пъти 

процента, определен за съответния показател (т. 54). 

 

Въз основа на представени становища при изготвянето на указания за новия регулаторен 

период 2022-2026 г., в т. 51.1 от Указания НРКВКУ 2022-2026 г. са запазени ПК2а – качество на 

питейната вода по показателите, които се мониторират, съгласно изискванията на наредбата по чл. 

135, ал. 1, т. 3 от ЗВ в големи зони на водоснабдяване (%), като е допълнено, че за дружества, които 

нямат големи зони на водоснабдяване се прилага ПК2б – качество на питейната вода по 

показателите, които се мониторират, съгласно изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от 

ЗВ в малки зони на водоснабдяване (%); ПК6 - налягане във водоснабдителната система (%); ПК11г 

- рехабилитация на водопроводната мрежа (%); ПК12е – ефективност на изграждане на водомерното 

стопанство (%), а ПК12г – събираемост е заменен с ПК4а - общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи и срокове за тяхното намаляване (м3/км/ден).  

КЕВР ще оцени изпълнението на единните показатели за ефективност за първите три години 

(2022-2024 г.) от текущия регулаторен период и ще изчисли коефициент Y по реда на чл. 4, ал. 4, т. 

1 от НРЦВКУ в процедурата за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за петата година (2026 

г.). 

 

6. По отношение на становищата на Омбудсмана на Република България и Гражданска 

платформа „Изправи се. БГ“, „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград за определяне на 

социалната поносимост на цените на ВиК услугите, включително изразени съмнения за 

достоверността на ползваните от КЕВР данни за средномесечни парични доходи, както и 

източниците на информация, може да се посочи следното: 

Съгласно чл. 7, т. 1 от ЗРВКУ, при осъществяване на дейността си Комисията се ръководи 

от принципа за осигуряване на условия за предоставяне на всеобщ достъп и социална поносимост 

на В и К услугите, а съгласно чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗРВКУ, при изпълнение на правомощията си за 

регулиране на цените на В и К услугите Комисията се ръководи от принципите по чл. 7 и от 

социалната поносимост на цената на ВиК услугите. Съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от Допълнителните 

разпоредби на ЗРВКУ, „Социална поносимост на цената на В и К услугите“ е налице в случаите, 

когато тяхната стойност, определена на база минимално месечно потребление на вода за 

питейно-битови нужди от 2,8 куб. м на едно лице, не надхвърля 2,5 на сто от средния месечен 

доход на домакинство в съответния регион. 

КЕВР е изпълнила посочените нормативни изисквания, като е извършила анализи на 

социалната поносимост на цените на ВиК услугите на всички ВиК оператори за битови и 

приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители.  

apis://Base=NARH&DocCode=4703&ToPar=Art135_Al1_Pt3&Type=201/
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Информация за разполагаем средномесечен паричен доход на лице от домакинство по 

области за 2021 г. от изследване „Наблюдение на домакинските бюджети“ е предоставена от НСИ 

с писмо с вх. № О-04-24-2 от 17.10.2022 г. с условието при публикуване на данните да бъдат 

посочени стойностите на максималната грешка за всяка област. В предходни писма НСИ посочва, 

че данните от всяко извадково статистическо изследване на ниски териториални нива са обременени 

с висока максимална грешка, което ги прави ненадеждни. 

КЕВР няма компетентност по отношение данните за доход на лице от домакинство и не 

може да вземе отношение по тяхната надеждност. КЕВР използва официални статистически 

данни, предоставени ѝ от НСИ. 
  

7. По отношение на становищата на потребител на „Водоснабдяване и канализация 

Йовковци” ООД може да се посочи следното: 

Изискванията за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, са заложени в 

Наредба № 9 от 16.03.2001 г., издадена от министъра на здравеопазването, министъра на 

регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите, по която 

компетентни органи са органите на Държавен здравен контрол и Регионални здравни инспекции. 

Съгласно чл. 9, ал. 1 от ЗРВКУ, Комисията измерва и оценява качеството на предоставяните 

ВиК услуги чрез показатели за качество. Основните показатели за качество на ВиК услугите са 

определени в чл. 9, ал. 2 от ЗРВКУ, сред които по т. 2 и „Качество на питейната вода“, който 

съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 от НРКВКУ се състои от следните подпоказатели: 

а) ПK2a – качество на питейната вода по показателите, които се мониторират, съгласно 

изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от ЗВ в големи зони на водоснабдяване;    

б) ПК2б – качество на питейната вода по показателите, които се мониторират, съгласно 

изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от ЗВ в малки зони на водоснабдяване; 

в) ПК2в – изпълнение на мониторинга на качеството на питейната вода по обем и честота, 

определени с наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от ЗВ. 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново е заложило следните 

нива на посочените показатели за качество в одобрения с Решение № БП-Ц-3 от 31.05.2022 г. бизнес 

план: 

ПК Показател за качество 
Ед. 

мярка 
2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Индиви

дуална 

цел за 

2026 г. 

Дългосро

чно ниво 

ПК2а 
Качество на питейната вода в големи зони 

на водоснабдяване  
% 99,89% 99,89% 99,89% 99,89% 99,89% 99,89% 99,00% 99% 

ПК2б 
Качество на питейната вода в малки зони 
на водоснабдяване  

% 99,69% 99,69% 99,69% 99,69% 99,69% 99,69% 98,00% 98% 

ПК2в 
Мониторинг на качеството на питейната 

вода  
% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100% 

Видно от горното, дружеството отчита и прогнозира нива на ПК2а и ПК2б над дългосрочните 

такива. 

 

Необходимо е също така да се напомни, че до 2016 г. ВиК услугите в община Свищов са 

предоставяни от общинско дружество, а от началото на 2017 г. „Водоснабдяване и канализация 

Йовковци“ ООД е приело за стопанисване, поддържане и експлоатация активите - публична 

общинска собственост на община Свищов.  

По отношение поставените въпроси за функциониране на новоизграден водопровод в град 

Свищов следва да се има предвид, че съгласно разпоредбите на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ, ВиК 

системите и съоръженията са публична държавна и/или общинска собственост, а съгласно чл. 198п, 

ал. 1 от ЗВ, възлагането на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 

системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу 

заплащане се извършва с договор по реда на ЗВ или Закона за концесиите. Чл. 198м, ал. 1 от ЗВ 

изисква ВиК операторът да изготви бизнес плана въз основа на инвестиционните програми към 

регионалните генерални планове и генералните планове на агломерации, а съгласно чл. 198м, ал. 2 

от ЗВ, бизнес планът на съответния ВиК оператор се съгласува от асоциацията по ВиК или от 

общинския съвет. При несъответствие с генералните планове, инвестиционните програми и 

договорите за възлагане асоциацията по ВиК или общинският съвет го връща за доработка с 
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мотивирано становище и указания. Бизнес планът на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ 

ООД за регулаторен период 2022-2026 г. е съгласуван от АВиК-Велико Търново с решение от 

05.04.2022 г. В тази връзка, предоставянето за експлоатация и поддръжка на публични активи – част 

от ВиК мрежите и съоръженията, респективно включването им в бизнес плана на ВиК оператора се 

урежда в договора между  АВиК и съответния  ВиК оператор. 

По отношение направеното предложение ВиК операторът да носи имуществена отговорност 

и да обезщетява гражданите за повредените домакински уреди, следствие на некачествена вода със 

съдържание на корозирали твърди частици, което да се включи и като клауза в договора на ВиК 

оператора следва да се има предвид, че предложението не може да бъде разгледано и обсъдено в 

настоящото административно производство по изменение на одобрени цени.  

 

8. По отношение становището на „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград за 

несъбрани приходи в следствие ограничаване цените на ВиК услуги за 2020 г. до нивото на 

социална поносимост може да се посочи следното: 

При изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2020 г., в Решение № Ц-37 от 23.12.2019 

г. е установено, че комплексната цена на ВиК услуги за „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград 

в размер на 3,678 лв./м3 с ДДС надхвърля социалната поносимост в размер на 3,420 лв./м3 с ДДС, 

поради което цените на ВиК услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 

потребители са преизчислени до нивото на социалната поносимост за област Разград за 2018 г. въз 

основа на дела на всяка от услугите - доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 

в изменената комплексна цена без ДДС, както следва : 

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

Одобрени 
цени за 2020 

г., подлежащи 

на последваща 
корекция   

Цени за 
утвърждаване 

след 

изменение 
2020 г. 

Дял на 
услугата от 

изменената 

комплексна 
цена без ДДС 

Цени за утвърждаване 

до нивото на 
социалната 

поносимост 

Доставяне вода на потребителите 2,585 2,610 85,15% 2,427 

Отвеждане на отпадъчни води 0,129 0,130 4,24% 0,121 

Пречистване на отпадъчни води за битови и приравнените 

към тях потребители 
0,322 0,325 10,60% 0,302 

Комплексна цена без ДДС 3,036 3,065 100,00% 2,850 

Комплексна цена с ДДС 3,643 3,678   3,420 

 

Несъбраните приходи за дружеството в следствие на корекцията в цените на ВиК услугите 

поради надхвърляне размера на социална поносимост са, както следва: 

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

Цени за 

утвърждаване 
след 

изменение 

2020 г., 
лв./куб.м. без ДДС 

Цени за 

утвърждаване 
до нивото на 

социалната 

поносимост 
лв./куб.м. без ДДС 

Разлика 
лв./куб.м. 

без ДДС 

Количества 
по одобрен 

бизнес 

план за 
2020 г., 

хил.м3 

Нереализиран 

приход от 

ВиК услуги, 
хил.лв. 

Доставяне вода на потребителите 2,61 2,427 -0,183 3 191 -584 

Отвеждане на отпадъчни води 0,13 0,121 -0,009 1 451 -13 

Пречистване на отпадъчни води за битови и приравнените 

към тях потребители 
0,325 0,302 -0,023 1 081 -25 

ОБЩО         -622 

 

Съгласно чл. 10, ал. 5 и ал. 6 от НРЦВКУ за целите на ценообразуването Комисията може да 

позволи поетапно включване на амортизационни отчисления върху активи – публична държавна 

и/или общинска собственост, включително изградени със средства на ВиК оператора, които се 

използват от дружеството за капиталови разходи и обслужване на главници на инвестиционни заеми 

за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи. 

В тази връзка, в одобрения с Решение № БП-Ц-6 от 22.08.2019 г. бизнес план на дружеството 

за периода 2020-2021 г. са заложени следните разходи за финансиране на инвестициите в публични 

ВиК активи: 
Параметър (хил.лв.) 2020 2021 

Финансиране със собствени средства 682 719 

Разходи за главници на инвестиционни заеми 0 0 
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Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства 682 719 

Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма 114 142 

Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи -568 -577 

Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените 567 577 

 

Видно от горното, в одобрените цени на ВиК услуги за посочения период са включени 

разходи за амортизации на публични активи в размер на 1 144 хил. лв. 

 

  През периода 2020-2021 г. в одобрения бизнес план са планирани инвестиции в публични 

ВиК активи в размер на 1 402 хил. лв., а са отчетени инвестиции в размер на 899 хил. лв. т.е. 

неизпълнение в размер на 503 хил. лв. 

Съгласно чл. 10, ал. 7, т. 6 от НРЦВКУ, за целите на ценовото регулиране Комисията не 

включва в признатите разходи: разходи за амортизационни отчисления върху активи – държавна 

или общинска собственост, експлоатирани от ВиК оператора, с които се надхвърля размера на 

социалната поносимост на ВиК услугите по смисъла на ЗРВКУ. 

 

Становището на дружеството с искане да не се прилага коефициент Qи поради 

несъбрани приходи от ВиК услуги и повишени разходи за електроенергия не може да бъде 

прието, доколкото съгласно чл. 4, ал. 4, т. 2 от НРЦВКУ Комисията следва да измени с коефициент 

Y и коефициент Qи необходимите приходи на В и К оператора при прилагане на методите по чл. 6, 

т. 2 от НРЦВКУ след края на регулаторния период, като в този случай намалението или 

увеличението на необходимите приходи действа през втория ценови период от следващия 

регулаторен период. 

Същевременно, отчитайки разпоредбата на чл. 10, ал. 7, т. 6 от НРЦВКУ, и доколкото 

корекцията на цените на ВиК услугите за 2020 г. до нивото на социална поносимост е довело до 

несъбрани приходи в размер на 622 хил. лв. (изчислени като произведение от разликата между цени 

за утвърждаване след изменение и утвърдени цени до нивото на социална поносимост за 2020 г., и 

заложените в одобрения бизнес план фактурирани количества по услуги за 2020 г.), се коригира 

коефициент Qи за неизпълнени инвестиции в публични ВиК активи (в размер на 503 хил. лв.) 

до 0%. 

 

9. По отношение становището на „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД за 

несъбрани приходи от ВиК услуги през 2020-2021 г. в следствие външни за дружеството 

фактори може да се посочи следното: 

Дружеството посочва, че е реализирало по-ниски фактурирани водни количества, 

респективно по-ниски необходими приходи за периода 2020-2021 г. в общ размер от 2 176 хил. лв., 

във връзка и с утвърдени от КЕВР по-ниски цени на ВиК услуги през 2021 г. спрямо одобрените по 

бизнес план поради неизпълнение на параметри на бизнес плана за периода 2017-2019 г. ВиК 

операторът заявява, че неизпълнението на инвестиции е във връзка с обективни и независещи от 

дружеството фактори – спад на обслужваното население и на водопотреблението, водещи до 

намаление на реално отчетените приходи и увеличение на разходите на ВиК оператора за 

възнаграждения (поради административно увеличение на минималната работна заплата) и разходи 

за електроенергия. Посочва също така, че през периода дружеството е положило максимални усилия 

за събиране на вземанията (поддържайки висок процент на събираемост) и за задържане и 

намаление загубите на вода, по които показатели „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД 

се нарежда на едно от челните места сред всички ВиК оператори в страната. 

Становището на дружеството с искане да не се прилага коефициент Qи поради 

несъбрани приходи от ВиК услуги и повишени разходи за електроенергия не може да бъде 

прието, доколкото съгласно чл. 4, ал. 4, т. 2 от НРЦВКУ Комисията следва да измени с коефициент 

Y и коефициент Qи необходимите приходи на В и К оператора при прилагане на методите по чл. 6, 

т. 2 от НРЦВКУ след края на регулаторния период, като в този случай намалението или 

увеличението на необходимите приходи действа през втория ценови период от следващия 

регулаторен период. 

Същевременно анализ на отчетените данни на ВиК оператора за периода 2020-2021 г. показва 

следното: 
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ПК Параметър 
Ед. 

мярка 

Ниво по 

одобрен 

БП за 

2020 г. 

Ниво по 

одобрен 

БП за 

2021 г. 

Отчет за 

2020 г. 

Отчет за 

2021 г. 

Позиция ниво 

спрямо 

големи и 

средни ВиКО 

2020 г. 

Позиция ниво 

спрямо 

големи и 

средни ВиКО 

2021 г. 

ПК4а 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
м3/км/ден 

4,81 4,64 4,54 4,61 1-во място 1-во място 

ПК4б 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
% 

46,50% 45,80% 47,20% 47,16% 4-то място 4-то място 

ПК12г Събираемост  % 
92,42% 92,70% 92,16% 91,19% 4-то място 6-то място 

 

Видно от данните, „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД отчита най-ниски нива 

на неносеща приходи вода в реално изражение (м3/км/ден), значително по-ниски от общото за ВиК 

сектора (18,67 за 2020 г., 18,39 за 2021 г.), и от нивото на средните ВиК оператори (16,24 за 2020 г., 

16,67 за 2021 г.), като оценката на качество на информация е средно. 

Същевременно дружеството отчита много по-високо ниво на събираемост на вземанията от 

общото за ВиК сектора (84,65% за 2020 г., 84,88% за 2021 г.), и от нивото на средните ВиК оператори 

(85,79% за 2020 г., 84,49% за 2021 г.), като оценката на качество на информация е добро. 

В тази връзка, доколкото ВиК операторът отчита най-ниско ниво на неносеща приходи 

вода в реално изражение (м3/км/ден) и едно от най-високите нива на събираемост на 

вземанията, при надеждни отчетни данни може да се приеме становището за непостигнати 

приходи от ВиК услуги следствие обективни и независещи от дружеството фактори – спад на 

обслужваното население и на водопотреблението. 

Същевременно не може да се приеме тезата за непостигнати приходи от ВиК услуги 

поради утвърдени от КЕВР по-ниски цени на ВиК услуги за 2021 г. след прилагане на 

коефициенти Qи и Y, доколкото съгласно чл. 4, ал. 4, т. 1 от НРЦВКУ Комисията следва да измени 

с коефициент Y и коефициент Qи необходимите приходи на В и К оператора при прилагане на 

методите по чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ след третата година на регулаторния период, като в този случай 

намалението или увеличението на необходимите приходи действа за съответния пети ценови 

период. 

В следващите таблици е представена информация за заложените по бизнес план и отчетени 

фактурирани количества, и е изчислен ефектът от непостигнати приходи от ВиК услуги за 2020-

2021 г.: 

Фактурирани количества, хил. м3 

2020 г. Утвърдени 

цени лв./м3 

без ДДС 

Несъбрани 

приходи, 

хил. лв. 
По бизнес 

план 
Отчет Разлика 

Доставена вода 3400 3 120 -280 1,883 -527 

Отведени количества отпадъчни води 1700 1 655 -45 0,356 -16 

Пречистени количества отпадъчни води      

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 1298 998 -300 0,308 -92 

степен на замърсеност 1 33 0 -33 0,34 -11 

ОБЩО     -647 

 

Фактурирани количества, хил. м3 

2021 г. Утвърдени 

цени лв./м3 

без ДДС 

Несъбрани 

приходи, 

хил. лв. 
По бизнес 

план 
Отчет Разлика 

Доставена вода 3 370 3 172 -198 1,558 -308 

Отведени количества отпадъчни води 1 685 1 623 -62 0,282 -18 

Пречистени количества отпадъчни води      

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 1 285 1 479 195 0,442 86 

степен на замърсеност 1 31 0 -31 0,485 -15 

ОБЩО     -254 

 

Данните показват, че общият ефект от несъбрани приходи поради по-ниски фактурирани 

количества спрямо заложените по бизнес план е в размер от 901 хил. лв., с които се коригира 

apis://Base=NARH&DocCode=83945&ToPar=Art6_Pt2&Type=201/
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степента на неизпълнени инвестиции в публични ВиК активи в общ размер от  

1 361 хил. лв., и при изчисляване на коефициент Qи за изпълнение на инвестиции в публични ВиК 

активи се отчита неизпълнение на инвестиции в размер от 459 хил. лв., респективно се изчислява 

размер на коефициент Qи за изпълнение на инвестиции в публични ВиК активи от 5,085%. 

По отношение на инвестициите в собствени активи, при преглед на одобрените параметри на 

бизнес плана се констатира, че включените в цените на ВиК услуги разходи за амортизации на 

собствени активи за периода 2020-2021 г. са в общ размер от 504 хил. лв., а са предвидени 

инвестиции в собствени активи в общ размер 849 хил. лв., или има формиран недостиг за периода 

от 345 хил. лв.   

Дружеството е посочило, че недостигът на амортизация за финансиране на инвестиционната 

програма в собствени активи ще бъде покрит от печалбата на дружеството и няма да се наложи 

финансиране с привлечени средства. Същевременно видно от данните по-горе дружеството не е 

постигнало необходимите приходи за този период.   

Данните показват, че общият ефект от недостига на амортизация за финансиране на 

инвестиционната програма в собствени активи е в размер от 345 хил. лв., с които се коригира 

степента на неизпълнени инвестиции в собствени активи в общ размер от 695 хил. лв., и при 

изчисляване на коефициент Qи за изпълнение на инвестиции в собствени активи се отчита 

неизпълнение на инвестиции в размер от 351 хил. лв., респективно се изчислява размер на 

коефициент Qи за изпълнение на инвестиции в собствени активи от 3,883%. 

 

10. По отношение становището на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД,  

гр. Хасково може да се посочи следното: 

Становището за включени в цените на ВиК услуги за 2021 г. инвестиции за община 

Димитровград във връзка с очаквано присъединяване от 01.01.2021 г., в общ размер от 182 хил. лв., 

които не следва да се отчитат при процента на изпълнение на одобрените инвестиции, се приема 

доколкото липсата на окрупняване през 2021 г. е извън факторите, върху които ВиК операторът е 

имал влияние. 

В тази връзка общото неизпълнение на одобрените инвестиции се намалява от 3 848 на 3 666 

хил. лв., респективно коефициент Qи за изпълнение на инвестиции в публични ВиК активи се 

намалява от 12,460% на 11,871%. 

 

Становището за неправилно приложена формула при изменението на одобрените цени на ВиК 

услуги е неоснователно. Комисията стриктно е приложила формулата по чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ: Цt 

= Ц (БПt) x (1 + И - X) t. 

По конкретно дадения пример за изменение на цената за доставяне вода на потребителите в 

доклада, разгледан на открито заседание и обществено обсъждане на 06.12.2022 г. са направени 

следните изчисления: 

Цt = Ц (БПt) x (1 + И - X)  = 3,408 х (1+0% - 13,491%) = 2,948, което лесно може да бъде 

проверено чрез извършване на съответните изчисления.  

В случая математически във формулата 1 не представлява процент, с който да се намали 

стойността на Х (както некоректно е посочено в становището), а представлява цялата стойност на 

цената по одобрен бизнес план.  

Ако математически бъде направено изчисление 1 – 13,491% ще се получи стойност от 

86,509%, което също лесно може да бъде проверено чрез извършване на съответните изчисления.  

 

11. По отношение становището на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД,  

гр. Благоевград може да се посочи следното: 

По отношение становището за предложени за утвърждаване цени за 2023 г. и сравнението с 

утвърдените през 2021 г. цени на ВиК услуги следва да се има предвид, че с Решение № Ц-46 от 

30.12.2020 г. са утвърдени цени на ВиК услуги, формиращи комплексна цена в размер на 2,273 лв./м3 

с ДДС, а с настоящето решение се утвърждават цени на ВиК услуги, формиращи комплексна цена 

в размер на 2,635 лв./м3 с ДДС, при одобрени цени на ВиК услуги за 2023 г., формиращи комплексна 

цена в размер на 2,870 лв./м3 с ДДС. Одобрените цени на ВиК услуги се намаляват след прилагане 

на коефициент Qи2023 (като при анализа на изпълнените инвестиции са приспаднати заложените 
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инвестиции за периода 2020-2021 г. за община Петрич), и след прилагане на коефициент Y2023 (при 

оценки за лошо изпълнение на ПК6 и пълно неизпълнение на ПК12е). 

По отношение на становището за започване предоставяне на ВиК услуги в община Петрич от 

началото на 2023 г. следва да се има предвид, че предвижданията за община Петрич в бизнес плана 

са разработени съгласно писмо вх. № В-17-18-1004 от 19.08.2022 г. на МРРБ, а бизнес планът е 

съгласуван от АВиК-Благоевград с решение от 12.10.2022 г.  

В одобрения бизнес план за периода 2017-2021 г. се предвиждаше дружеството да започне да 

предоставя ВиК услуги в община Петрич от началото на 2020 г. съгласно сключено на 09.10.2018 г. 

Допълнително споразумение № 1 към договора с АВиК. 

По отношение късното одобрение на бизнес плана следва да се има предвид, че съгласно 

постъпила в Комисията информация от АВиК-Благоевград, с писмо изх. № 100-АВиК-18(10) от 

13.08.2021 г. АВиК е дала указания на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград за 

доработка на бизнес плана в съответствие със становищата на министъра на регионалното развитие 

и благоустройството и министъра на околната среда и водите. Дружеството е представило 

коригиран бизнес план в Комисията на 15.02.2022 г. Обсъждане с ВиК оператора, съгласно чл. 25, 

ал. 1 от НРЦВКУ, е проведено на 13.04.2022 г., а дружеството е представило изменен бизнес план 

на 29.08.2022 г., който е разгледан и съгласуван от АВиК-Благоевград на 12.10.2022 г. 

По отношение становището, че разходите в бизнес плана са базирани на 2020 г. въз основа на 

указания на КЕВР следва да се има предвид, че в хода на подготовката на бизнес плановете на 

всички дружества е указано да разработят ценообразуващите елементи въз основа на актуални 

действащи договори, а разходите за възнаграждения и осигуровки да се прогнозират съгласно 

подписано споразумение № РД-02-30-1 от 21.01.2021 г. между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, 

МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД. 

В тази връзка становището не се приема. 

 

12. По отношение становището на община Бургас може да се посочи следното: 

По отношение искането инвестициите за язовири Ахелой и Порой да не участват във 

формирането на цените на ВиК услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. 

Бургас, доколкото се изразява становище, че същите следва да бъдат финансирани от държавата, 

следва да се има предвид, че с писмо изх. №В-03-06-4 от 25.03.2022 г. Комисията е уведомила МРРБ, 

„Български ВиК Холдинг“ ЕАД и председателя на АВиК-Бургас за предвижданията в бизнес плана 

на дружеството, като е посочила конкретна информация за ефекта от предвидените инвестиции в 

язовири Ахелой и Порой, и е поискала да се представи информация дали коригираният бизнес план 

е съгласуван с МРРБ и „Български ВиК Холдинг“ ЕА, и какви са причините „Български ВиК 

Холдинг“ ЕАД да не отпусне инвестиционен заем на дружеството за извършване на инвестиции в 

тези съоръжения. В отговор „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, с писмо с вх. № В-04-91-1 от 13.05.2022  

г., изтъква като причина липса на представени от дружеството документи. Посоченото писмо е 

изпратен от КЕВР до ВиК оператора на 30.05.2022 г. с искане да се представи подробна информация 

и становище по всички точки, посочени в писмото на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, като с писмо 

от 03.06.2022 г. дружеството е представило подробна информация и документи на електронен 

носител. Допълнителна информация е представена от ВиК оператора с писмо от 21.06.2022 г. в 

отговор на следващо запитване от Комисията. В тази връзка следва да се има предвид, че Комисията 

е положила необходимите усилия да информира компетентните държавни органи за ефекта от 

включването на инвестициите за язовири Ахелой и Порой в бизнес плана с финансиране от 

собствени, а не от привлечени средства. На този етап в Комисията липсва информация по какъв 

начин МРРБ и/или „Български ВиК Холдинг“ ЕАД участват в процеса на подготовка на бизнес 

плановете на дружествата с държавно участие. Същевременно е необходимо да се напомни, че 

коригираният бизнес план на дружеството е съгласуван от АВиК-Бургас на 20.04.2022 г., като 

включително община Бургас е гласувала „За“. 

По отношение на въпроса дали е налице дублиране на инвестиционни разходи, както и дали 

неизпълнени инвестиции участват отново при формиране на цените за следващ период може да се 

посочи, че стойността на регулаторната база на активите (РБА) се формира от изградени и въведени 

в експлоатация дълготрайни материални и нематериални активи, а в процеса на изменение на 

одобрените цени на ВиК услуги чрез коефициент Qи Комисията намалява одобрените цени с 
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размера на неизпълнените инвестиции. Освен това, в бизнес плана се посочват инвестиции по 

категории и направления, а не по конкретни обекти, а съответната АВиК следва да одобрява 

подробна годишна инвестиционна програма с конкретни обекти и да контролира нейното 

изпълнение. 

По отношение становището, че новите ВиК активи се изграждат с безвъзмездни средства и 

се предават за експлоатация на ВиК операторите, от което те реализират допълнителни приходи се 

обръща внимание, че този процес е регламентиран в договор, сключен между съответните АВиК и 

ВиК оператор, и страните имат пълното право да изменят параметрите му. При регулирането на 

цените на ВиК услугите от своя страна Комисията следва стриктно заложените в нормативната 

уредба принципи и правила. 

По отношение становищата за компенсиране на разходи за електрическа енергия, параметри 

на средносрочни бюджетни прогнози и други може да се посочи, че същите не са относими към 

текущото административно производство, при което Комисията изменя одобрените цени на ВиК 

услуги по формула съгласно т. 52.1 от Указания НРЦВКУ 2022-2026 г. 

 

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 т. 52.1 от Указания НРЦВКУ 2022-2026 г., при изменението на одобрените цени за 

2023 г. се прилага инфлацията от влизането в сила на утвърдената цена за първия ценови период до 

датата на изчисление на изменението по данни на НСИ - динамичен ред CPI.1.2.xls. 

В тази връзка, при изменението на одобрените цени на ВиК услуги за 2023 г. e 

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

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

изготвянето на доклада и проекта на решение, разгледани на открито заседание и обществено 

обсъждане на 06.12.2022 г. е била налична информация от НСИ за месечна инфлация до м. 

октомври 2022 г. Към момента на изготвяне на настоящето решение са публикувани данни от 

НСИ за месечна инфлация за м. ноември 2022 г., които са  използвани при изчисленията за 

изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2023 г. 
Съгласно информация от интернет страницата на НСИ Индексът на потребителските цени 

(ИПЦ) – месечна инфлация през 2022 г. (динамичен ред CPI_1.2.xls) е както следва: 

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

2022 г.  -  - -  - - 0,878 1,119 1,166 1,228 0,867 0,756  

 

Контрол по изпълнение на одобрените бизнес планове 2017-2021 г. през периода 2020-2021 

г. 

В изпълнение на Заповед № З-В-1003 от 18.05.2022 г. на Председателя на КЕВР са извършени 

планови проверки на място, съгласно одобрена програма за планови проверки през 2022 г., приета 

с Решение на КЕВР по т. 2 от Протокол № 21 от 21.01.2022 г., за изпълнението на одобрените бизнес 

планове през 2021 г. на дружествата, както следва 

ВиК оператор Решение № 

„Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово БП-Ц-2 от 22.03.2018 г. 

„ВиК - Кресна“ ЕООД БП-Ц-11 от 07.11.2018 

г. „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня БП-Ц-2 от 15.05.2019 г. 

 

Проверките са извършени със следната Програма: 

1. Проверка и оценка на наличните регистри и бази данни – начин на въвеждане и 

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

характеристики); верифициране на информация от наличните регистри и бази данни чрез сравнение 

с отчетените данни на ВиК оператора за 2021 г. с цел доказване на достоверността им.   
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2. Проверка на сметка 207 /613 или еквивалент/ Активи в процес на изграждане, отчетени 

инвестиции и завършени активи, както и проверка на прилагането на Механизъм за реинвестиране 

на част от приходите през 2020 - 2021 г.  

3. Проверка на извършените действителни разходи за осъществяване на нови дейности и/или 

експлоатация и поддръжка на нови активи спрямо прогнозните в бизнес плана за 2021 г., включени 

в коефициент Qр. 

4.  Проверка на прилагането на утвърдените цени на ВиК услуги чрез представяне на 

фактури. 

 

В изпълнение на Заповед № З-В-1004 от 18.05.2022 г. на Председателя КЕВР са извършени 

проверки на отчетните доклади за изпълнението на бизнес плановете през 2021 г. на ВиК 

операторите, които са извън обхвата на програмата за планови проверки на място, приета с Решение 

на КЕВР т. 2 от Протокол № 21 от 21.01.2022 г., както следва:  

№ В и К оператор Решение № 

1 „Софийска вода“ АД БП-Ц-1 от 29.03.2017 г. 

2 „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян БП-Ц-2 от 26.04.2017 г. 

3 „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД БП-Ц-3 от 28.04.2017 г. 

4 „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив БП-Ц-6 от 09.06.2017 г. 

5 „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра БП-Ц-7 от 09.06.2017 г. 

6 „ВиК“ ООД, гр. Кърджали БП-Ц-9 от 26.07.2017 г. 

7 „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе БП-Ц-10 от 26.07.2017 г. 

8 „Напоителни системи“ ЕАД БП-Ц-11 от 26.07.2017 г. 

9 „ВиК – Златни пясъци“ ООД БП-Ц-12 от 27.07.2017 г. 

10 „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник БП-Ц-13 от 09.08.2017 г. 

11 „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана БП-Ц-14 от 09.08.2017 г.  

12 „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД БП-Ц-15 от 25.09.2017 г. 

13 „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД БП-Ц-16 от 25.09.2017 г. 

14 „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас 
БП-Ц-5 от 26.11.2020 г. / БП-Ц-20 от 

30.11.2017 г. 

15 „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол 
БП-Ц-1 от 10.04.2019 г. /  БП-Ц-21 от 

30.11.2017 г.  

16 „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца 
БП-Ц-7 от 03.10.2019 г. / БП-Ц-22 от 

30.11.2017 г. 

17 „Водоснабдяване и канализация - Добрич“ АД БП-Ц-1 от 28.02.2018 г. 

18 „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир БП-Ц-4 от 22.05.2018 г. 

19 „Верила Сървис“ АД БП-Ц-5 от 22.05.2018 г. 

20 „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД БП-Ц-6 от 19.06.2018 г. 

21 
„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. 

Велико Търново 
БП-Ц-7 от 19.07.2018 г. 

22 „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД БП-Ц-8 от 19.07.2018 г. 

23 „В и К“ ООД, гр. Габрово БП-Ц-9 от 28.09.2018 г. 

24 „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен БП-Ц-10 от 25.10.2018 г. 

25 „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград БП-Ц-12 от 29.11.2018 г. 

26 „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД БП-Ц-3 от 19.06.2019 г. 

27 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара 

Загора 
БП-Ц-4 от 25.07.2019 г. 

28 „В и К“ АД, гр. Ловеч БП-Ц-5 от 22.08.2019 г. 

29 „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград БП-Ц-6 от 22.08.2019 г. 

30 „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София БП-Ц-8 от 30.10.2019 г. 

31 „АЦК“ ООД БП-Ц-9 от 27.11.2019 г. 

32 „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище БП-Ц-1 от 27.02.2020 г. 

33 „ВиК - Стенето“ ЕООД, гр. Троян БП-Ц-2 от 23.04.2020 г. 

34 „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково БП-Ц-3 от 30.07.2020 г.  

35 „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови пазар  БП-Ц-4 от 30.09.2020 г.  

 

Проверките са извършени със следната Програма: 

1. Проверка и оценка на наличните регистри и бази данни – начин на въвеждане и 

поддържане, ниво на внедряване на изискуемите технически параметри (общи и специфични 
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характеристики); верифициране на информация от наличните регистри и бази данни чрез сравнение 

с отчетените данни на ВиК оператора за 2021 г. с цел доказване на достоверността им;   

2. Проверка на сметка 207 /613 или еквивалент/ Активи в процес на изграждане, отчетени 

инвестиции и завършени активи, в т.ч. по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ на 

дружествата, които са бенефициенти, както и проверка на прилагането на Механизъм за 

реинвестиране на част от приходите през 2020 - 2021 г.  

3. Проверка на извършените действителни разходи за осъществяване на нови дейности 

и/или експлоатация и поддръжка на нови активи спрямо прогнозните в бизнес плана за 2021 г., 

включени в коефициент Qр. 

 

Съставени са двустранни констативни протоколи, съдържащи описание на фактическата 

обстановка за обекта на проверката, които са връчени на представителите на съответните ВиК 

оператори.  

За извършените проверки е изготвен доклад вх. № В-Дк-1172 от 07.11.2022 г., приет с 

Решение на КЕВР по т. 4 от Протокол № 308 от 10.11.2022 г. и публикуван на интернет страницата 

на Комисията. 

 

Съгласно т. 52.1 от Указания НРЦВКУ 2022-2026 г., Комисията изменя одобрените цени за 

2023 година по следната формула: Ц2023 = ЦБП 2023 * (1+ И2022 - Х2023), лв./куб.м (без ДДС). 

Коефициент Х2023 се изчислява по следната формула: Х2023 = Е2023 + Qр2023 + Qи2023+ Y2023  

 

Коефициент E2023 

Съгласно т. 52.1 от Указания НРЦВКУ 2022-2026 г., E2023 е коефициент за подобряване на 

ефективността за 2023 г. Коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по 

реда на т. 9.1. 

Съгласно т. 9.1. от Указания НРЦВКУ 2022-2026, Коефициентът „E“ се изчислява за всяка 

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

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

Комисията по реда на чл. 23, ал. 1 от НРКВКУ. С коефициента „Е“ се коригира в отрицателна посока 

одобрената цена, която подлежи на корекция във формулата по т. 8.   

Съгласно т. 9.1.1 от Указания НРЦВКУ 2022-2026 г., при изчисление на индивидуалния 

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

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

за регулаторен период 2022-2026 г., спрямо дългосрочните нива на показателите съгласно чл. 18 от 

НРКВКУ, и съотношение на оперативните разходи (без разходите за амортизации) спрямо 

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

Кoeфициент „Е“ се изчислява като процент (дял) от инфлацията, използвана за годишни изменения 

на одобрените цени на ВиК услуги по реда на Раздел II от Глава четвърта на НРЦВКУ. 

Съгласно 9.1.2 от Указания НРЦВКУ 2022-2026 г., Комисията приема с решение подход за 

определяне на коефициент за подобряване на ефективността Е и индикативни коефициенти Е на 

ВиК операторите. Коефициентът „E“ се определя от Комисията по реда на чл. 27, ал. 1, във връзка 

с чл. 26, ал. 2, т. 6  от НРЦВКУ. 

 

Коефициент Qр2023 

Съгласно т. 52.1 от Указания НРЦВКУ 2022-2026 г., Qр2023 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. с използване на данни за прогнозните и действителните 

допълнителни разходи за 2021 г. съгласно одобрения бизнес план и реално отчетените резултати. 

Коефициентът Qр2023 е равен на 0 за дружества без одобрен бизнес план за периода 2017-2021 г. 

Съгласно т. 9.2 от Указания НРЦВКУ 2022-2026 г., Коефициентът „Qр“ се изчислява за всяка 

година от регулаторния период за всеки ВиК оператор като отношение на разликата между 

прогнозните (одобрените) и действителните (отчетните) допълнителни разходи, отнесени към 
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прогнозните (одобрените) годишни разходи. С коефициента „Qр“ се коригира в положителна или 

отрицателна посока одобрената цена, която подлежи на корекция във формулата по т. 8. 

Разходите, за които се прилага коефициентът „Qр“, се определят от Комисията с Решение по 

реда на чл. 27, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 2, т. 6  от НРЦВКУ. Разходите, за които се прилага 

коефициентът „Qp”, се обсъждат по реда на чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ. 

 

В Решенията по чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ, с които КЕВР е одобрила бизнес планове, утвърдила 

и одобрила цени на ВиК услугите за съответните ВиК оператори през регулаторен период 2017-

2021 г., на основание  чл. 26, ал. 2, т. 6  от НРЦВКУ, Комисията е определила разходите, за които се 

прилага коефициентът Qр. 

В съответствие с чл. 29, ал. 4 от НРЦВКУ, дружествата, с одобрени от КЕВР бизнес планове 

през 2017-2021 г., са представили в Комисията през 2022 г. отчетни доклади за тяхното изпълнение 

през 2021 г., включително информация за отчетените разходи за нови обекти или дейности, за чиято 

експлоатация в бизнес плана са включени разходи в коефициент Qр. През 2022 г. Комисията е 

извършила проверки на дружествата, които са включили в  бизнес плана си разходи в коефициент 

Qр за 2021 г. Извършен е преглед на начина на отчитане и верификация на размера на извършените 

разходи за експлоатация на новопридобити активи или предоставяне на нови дейности, спрямо 

одобрените в бизнес плана за 2021 г., включени в коефициент Qр, включително дали отчетените 

разходи са допустими и следва да бъдат признати. Направени са констатации и при необходимост 

са дадени препоръки на ВиК операторите. 

Извършен е преглед дали ВиК операторите са приспаднали от направените разходи в 

годишния отчетен доклад за 2021 г. компенсациите за потребена електрическа енергия за периода 

м. октомври - м. декември 2021 г. в съответствие с Решение на Министерския съвет (РМС) № 739 

от 2021 г., изменено с РМС № 771 от 2021 г., № 885 от 2021 г. и № 15 от 2022 г., както и тези по 

Програма за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена 

електрическа енергия за 2021 г. на основание РМС № 40 от 2022 г. В случаите, когато ВиК 

операторите не са приспаднали същите в годишния си отчет към КЕВР от общо направените разходи 

за електрическа енергия за 2021 г., за целите на изчисление на признатите отчетени разходи в 

коефициент Qр са коригирани включените разходи за електрическа енергия чрез коефициент, 

изчислен като съотношение изплатени компенсации спрямо общо отчетен разход.    

В резултат от извършените проверки е потвърден или коригиран размерът на отчетените 

разходи в годишните отчетни доклади за 2021 г., представени от ВиК операторите, който е 

съпоставен с одобрения в бизнес плановете размер на разходите, включени в коефициент Qр за 

конкретни нови обекти или дейности.  

 

Съгласно чл. 4, ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията изменя с коефициент Y и коефициент Qи 

необходимите приходи на В и К оператора при прилагане на методите по чл. 6, т. 2 и 3 и в случаите, 

предвидени в НРКВКУ, в зависимост от изпълнението на годишните целеви нива на показателите 

за качество на ВиК услугите. Съгласно ал. 4, т. 2 от същата разпоредба, изменението по ал. 1 се 

извършва след края на регулаторния период, като в този случай намалението или увеличението на 

необходимите приходи действа през втория ценови период от следващия регулаторен период. 

  

Коефициент Qи2023 

Съгласно т. 52.1 от Указания НРЦВКУ 2022-2026 г., Qи2023 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. 9.4. с данни за четвъртата и петата 

година на предходния регулаторен период, или 2020-2021 г. съгласно одобрения бизнес план и 

реално отчетените резултати. Коефициентът Qи2023 е равен на 0 за дружества без одобрен бизнес 

план за периода 2017-2021 г. 

Съгласно т. 9.4 от Указания НРЦВКУ 2022-2026 г., Коефициентът „Qи“ се изчислява като 

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

инвестиции, извършени от ВиК оператора с цел изпълнение на индивидуалните годишни целеви 

нива на показателите за качество, отнесени към прогнозните (одобрените) необходими годишни 
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приходи. С коефициента „Qи“ се коригира в отрицателна посока одобрената цена, която подлежи 

на корекция във формулата по т. 8.    

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

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

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

от регулаторния период, като отчита инвестициите, извършени до края на третата година от 

регулаторния период. В този случай корекцията води до намаление на  одобрената цена за петата 

година от регулаторния период; 

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

следващия регулаторен период, като отчита инвестициите, извършени през четвъртата и петата 

година на предходния регулаторен период. В този случай корекцията води до намаление на 

одобрената цена за втората година от следващия регулаторен период. 

 

Предвид изложеното, за дружествата с одобрени бизнес планове за предходния регулаторен 

период 2017 г. – 2021 г. следва да се изчисли коефициент Qи, за което е необходимо отчетените от 

ВиК операторите инвестиции през периода 2020-2021 г. да бъдат съпоставени с инвестициите в 

одобрените бизнес планове. 

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

амортизации на собствени дълготрайни активи (Справка № 11 към бизнес плановете, Група 1). В 

случай, че същите не покриват прогнозните инвестиции, ВиК операторът посочва как ще бъде 

осигурен съответният недостиг. 

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

целите на ценообразуването Комисията може да позволи поетапно включване на амортизационни 

отчисления върху активи – публична държавна и/или общинска собственост, включително 

изградени със средства на ВиК оператора, като съгласно чл. 10, ал. 6 от НРЦВКУ, амортизационните 

отчисления върху активи – публична държавна и/или общинска собственост, се използват от ВиК 

оператора за капиталови разходи и обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова 

поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи. 

В тази връзка, съгласно т. 25 от Указания НРЦВКУ 2022-2026 г., в годишните разходи се 

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

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

обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и за 

изграждане на нови публични ВиК активи.   

 

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

и в публични активи през 2020-2021 г. са били обект на проверки, в рамките на които са съставени 

и връчени двустранни констативни протоколи, изготвени са доклади за резултатите от същите, 

които са разгледани и приети от КЕВР, и съответната информация е публикувана в годишния доклад 

по чл. 30 от ЗРВКУ. 

При съпоставянето на прогнозните (одобрените) и действителните (отчетните) инвестиции 

за периода 2020-2021 г. е отчетен периода на действие на одобрените през 2020 г. бизнес планове, 

изчислен пропорционално спрямо общия период (в съответствие с влизането в сила на одобрения 

бизнес план). 

Съпоставянето на прогнозните (одобрените) и действителните (отчетните) инвестиции за 

периода 2020-2021 г. (преизчислени пропорционално на периода на действие на одобрения бизнес 

план) е извършено за всяка услуга, за която в одобрените цени на ВиК услуги са включени разходи 

за амортизации, с които се финансират инвестиции.   

Във връзка с изискването в т. 9.4 от Указания НРЦВКУ 2022-2026 г. (с коефициента „Qи“ се 

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

одобрените инвестиции в собствени и/или в публични активи за съответната услуга, коефициент Qи 

е равен на 0.  

С оглед факта, че ВиК операторите отчитат преизпълнение на предвидените инвестиции в 

дадена услуга и неизпълнение на инвестициите в други услуги, което се обосновава от дружествата 

с възникнали непредвидени обстоятелства, координиране с инвестиционните програми на 
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общините, както и с очакваните инвестиции по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, е възприет подход 

за изчисляване на коефициент Qи общо за ВиК оператора, отчитайки общото изпълнение на 

инвестициите в собствени активи, и инвестициите в публични ВиК активи. Формираното 

неизпълнение на инвестиции в собствени и/или в публични активи се отнася към одобрените 

необходими годишни приходи, с които са образувани одобрените цени на ВиК услуги за 2023 г. 

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

 

Коефициент У2023: 

Съгласно т. 52.1 от Указания НРЦВКУ 2022-2026 г., У2023 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. 9.5. с 

данни за четвъртата и петата година на предходния регулаторен период, или 2020-2021 г. съгласно 

одобрения бизнес план и реално отчетените резултати.   Коефициентът Y2023 е равен на 0 за 

дружества без одобрен бизнес план за периода 2017-2021 г. 

Съгласно т. 9.5 от Указания НРЦВКУ 2022-2026 г., Коефициент „Y“ се изчислява чрез 

прилагане на оценка на изпълнението по смисъла на чл. 37, ал. 1 от НРКВКУ на показателите за 

качество, определени от Комисията като единни показатели за ефективност по реда на чл. 4, ал. 2  

от НРЦВКУ. Оценката на изпълнение се извършва по реда на Глава четвърта „Оценка на 

изпълнението на показателите за качество“ и Глава пета „Единни показатели за ефективност. 

Финансови корекции“ от Указания НРКВКУ и обхваща периода на оценка съгласно чл. 4, ал. 4 от 

НРЦВКУ, което се съобразява при определяне на одобрена и реална стъпка. Коефициент „Y“  се 

формира от сумата на финансови корекции при изпълнение или неизпълнение на единните 

показатели за ефективност и с него се коригира в положителна или отрицателна посока одобрената 

цена, която подлежи на корекция във формулата по т. 8.  

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

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

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

година от регулаторния период, като отчита постигането на индивидуалните годишни целеви нива 

на показателите за качество към края на третата година от регулаторния период. В този случай, 

корекцията, която произтича от приложението на коефициента „Y“, се прилага за петата година от 

регулаторния период и води до увеличение или намаление на одобрената цена за петата година от 

регулаторния период; 

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

от следващия регулаторен период, като отчита постигането на индивидуалните годишни целеви 

нива на показателите за качество към края на петата година от предходния регулаторен период. В 

този случай корекцията, която произтича от приложението на коефициента „Y“, води до увеличение 

или намаление на одобрената цена за втората година от следващия регулаторен период. 

По отношение на цитираното по-горе изискване на т. 52.1 от Указания НРЦВКУ 2022-2026 

г., че У2023 е коефициент, който е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по реда на т. 

9.5. с данни за четвъртата и петата година на предходния регулаторен период, или 2020-2021 г. 

съгласно одобрения бизнес план и реално отчетените резултати, следва да се има предвид, че за 

предходния регулаторен период 2017-2021 г., съгласно т. 49.1 от Указания НРКВКУ 2017-2021 г. са 

приети следните единни показатели за ефективност: а. ПК2а (качество на питейната вода по 

показателите, които се мониторират, съгласно изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от 

ЗВ в големи зони на водоснабдяване); б. ПК6 (налягане във водоснабдителната система); в. ПК11г 

(рехабилитация на водопроводната мрежа); г. ПК12г (събираемост); д. ПК12е (ефективност на 

изграждане на водомерното стопанство); а съгласно т. 49.2 от Указания НРКВКУ 2017-2021 г., 

финансовите корекции при изпълнение или неизпълнение на единните показатели за ефективност 

се изчисляват като процент на увеличение или намаление на всяка отделна единична цена по чл. 2, 

ал. 1, т. 1-3 и ал. 3 от НРЦВКУ. Процентът на увеличението/намалението в резултат на корекциите 

за всеки един показател е определен в размер на 0,3%, съгласно т. 50 от Указания НРКВКУ 2017-

2021 г., като при добро изпълнение на показателите за ефективност се прилага увеличение, равно на 

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

apis://Base=NARH&DocCode=4703&ToPar=Art135_Al1_Pt3&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4703&ToPar=Art135_Al1_Pt3&Type=201/
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ефективност не се предвиждат финансови корекции (т. 52), при лошо изпълнение на показателите за 

ефективност се прилага намаление, равно на процента, определен за съответния показател (т. 53), а 

при пълно неизпълнение на показателите за ефективност процентът намаление е равен на два пъти 

процента, определен за съответния показател (т. 54). 

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

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

Съгласно ал. 2 от същата разпоредба, ако качеството на информацията (необходима за изчисление 

изпълнението на определен показател за качество на В и К услугите), предоставена от В и К 

оператора по реда на тази наредба, е оценена от Комисията с най-ниското ниво по чл. 34 от 

НРКВКУ, се смята, че по отношение на този показател е налице пълно неизпълнение. Съгласно чл. 

37, ал. 3 от НРКВКУ, нивата за оценка на изпълнението на показателите за качество са едни и същи 

за всички В и К оператори.  

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

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

по чл. 37. 

През 2022 г. са извършени проверки на степента на внедряване на изискуемите регистри и 

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

оператор в годишния отчет за изпълнение на одобрения бизнес план за 2021 г. информация за 

променливи, формиращи нивата на показателите за качество. 

 

В изпълнение на изискването по чл. 4, ал. 4, т. 2 от НРЦВКУ и с оглед отчитане на 

постигнатите резултати за целия петгодишен регулаторен период 2017-2021 г., при прилагането на 

коефициента „У“ за втората година от регулаторен период 2022-2026 г., или за 2023 г., за 

определянето на одобрена и реална стъпка са съпоставени отчетените нива за 2015 г. (базова година) 

към прогнозните (разчет) и отчетените (отчет) нива за крайната 2021 г. 

 

В случаите, в които ВиК операторите са планирали влошаване на нивото по даден единен 

показател за ефективност през 2021 г. спрямо отчетеното базово ниво през базовата 2015 г. (отчет), 

доколкото заложената в т. 47 от Указания НРКВКУ 2017-2021 г. оценка на постигнатото изпълнение 

не може да бъде приложена, поради невъзможност за съпоставяне на одобрена спрямо реална 

стъпка, или когато са планирали ниво през 2021 г. равно на отчетеното през 2015 г. (нулева стъпка), 

е приложен следният подход: 

- Ако разчетът за 2021 г. е по-лош или равен на отчета за 2015 г., а отчетът за 2021 г. е по-

добър от разчета за 2021 г. се дава оценка „добро изпълнение“;  
- Ако разчетът за 2021 г. е по-лош или равен на отчета за 2015 г., а отчетът за 2021 г. е по-

лош от разчета за 2021 г. и от отчета за базовата 2015 г. се дава оценка „пълно неизпълнение“. 
 

Информация за разполагаем средномесечен паричен доход на лице от домакинство по 

области за 2021 г. от изследване „Наблюдение на домакинските бюджети“ е предоставена от НСИ 

с писмо с вх. № О-04-24-2 от 17.10.2022 г. с условието при публикуване на данните да бъдат 

посочени стойностите на максималната грешка за всяка област. В предходни писма НСИ посочва, 

че данните от всяко извадково статистическо изследване на ниски териториални нива са обременени 

с висока максимална грешка, което ги прави ненадеждни. 

 

Във връзка с горното, се изчислява изменение на одобрени цени на ВиК услуги за 2023 

г., както следва: 

 

1. „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня 

С Решение № БП-Ц-1 от 19.05.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на 

дейността на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня като ВиК оператор за периода 2022- 2026 

г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.06.2022 г., и е одобрила цени на ВиК 

услуги за 2023-2026 г. 

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

2022 г. – м. ноември 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 6,013% по данни на НСИ. 
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С Решение № БП-Ц-1 от 19.05.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване 

ефективността на дружеството за 2023 г. в размер на 9,180% от инфлационния индекс, или E2023= 

0,552%. 

 

В одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-2 от 15.05.2019 г. за регулаторен 

период 2017-2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно 

коефициентът Qр2023 = 0%. 

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план 

от КЕВР с Решение № БП-Ц-2 от 15.05.2019 г. за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в 

собствени и в публични активи по услуги и системи:                    

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г.  

Общо за периода  

Общо разчет по БП 

за 2020-2021г.  

Общо за периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2020-

2021 г.  

Общо за периода 

Изпълнение на  планираните 

инвестициите за 2020-2021 г.  

Общо за периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  184 83 -101 45% 

Инвестиции в Собствени активи: 10 6 -4 60% 

Инвестиции в Публични активи: 
174 77 

-97 44% 

Отвеждане на отпадъчни води 0 0 0 0% 

Инвестиции в Собствени активи: 0 0 0 0% 

Инвестиции в Публични активи: 0 0 0 0% 

Пречистване на отпадъчни води 0 0 0 0% 

Инвестиции в Собствени активи: 0 0 0 0% 

Инвестиции в Публични активи: 0 0 0 0% 

ОБЩО регулирана дейност 184 83 -101 45% 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2023 се изчислява, както следва: 

Описание  
Доставяне ВС 

Основна 
Отвеждане Пречистване 

Доставяне ВС 

Непитейна 

Доставяне ВС Друг 

ВиКО 
ОБЩО 

Общо необходими приходи за 2023 г. 550 -   -  -  - 550 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени – за 2020-2021 г. 
-4 - - - - -4 

Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо 

одобрени за 2020-2021 г. 
-97 - - - - -97 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА  0,727%   

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА  17,636%   

Коефициент Qи - общо 18,364%   

 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните 

показатели за ефективност към края на 2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от 

НРКВКУ, съответно за коефициента Y2023, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни 

целеви нива на единните показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2021 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобрен

а стъпка 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка 

на 

изпълне

ние ПК с 

влияние 

оценка 

качество 

информа

цията 

Качество на 

информацият

а 

Коефициент 

У 
Разчет Отчет 

Крайна 

оценка 

Качество на 

информацият

а 

ПК2а 

Качество на 

питейната вода в 

големи зони на 

водоснабдяване  

- - - - - - - - - - - 

ПК6 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

0,00% 83,33% 40,00% 83,33% -83,33% -40,00% 48,00% лошо 2 средно 0,30% 

ПК11г 
Рехабилитация на 

водопроводната 
0,00% 0,45% 0,44% 0,45% -0,45% -0,44% 97,78% добро 3 лошо -0,30% 
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мрежа  

ПК12г Събираемост  74,90% 84,93% 82,28% 84,93% -10,03% -7,38% 73,58% средно 1 добро 0,00% 

ПК12е 

Ефективност на 

изграждане на 

водомерното 

стопанство  

20,24% 52,62% 39,75% 52,62% -32,38% -19,51% 60,25% средно 2 средно 0,00% 

Стойност на коефициент У 0,00% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2022) и коефициент X2023:  

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2023 г. 

Инфлация 

- юни -

ноември 
2022 г. 

Х2023= Е2023 + Qр2023 + Qи2023 + 

Y2023 

Х2023 И - X 

Ц2023= ЦБП 

2023*                               

(1+ И2022-

X2023) 

Е2023 Qр2023 Qи2023 Y2023 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2023 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 0,947 6,013% 0,552% 0,000% 18,364% 0,000% 18,916% -12,902% 0,825 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2023 г.           

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

ДДС 
0,990 

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 
съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Кюстендил за 2021 г.  

5,616 

 

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” ООД, гр. Монтана 

С Решение № БП-Ц-2 от 19.05.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на 

дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана като ВиК оператор за периода 

2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.06.2022 г., и е одобрила цени 

на ВиК услуги за 2023-2026 г. 

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

2022 г. – м. ноември 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 6,013% по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-2 от 19.05.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване 

ефективността на дружеството за 2023 г. в размер на 9,180% от инфлационния индекс, или E2023= 

0,552%. 

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови дейности 

и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № 

БП-Ц-14 от 09.08.2017 г., реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2021 г., 

формиращи коефициента Qр2023 за 2023 г., отразяващ разликата между прогнозните и 

действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или 

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

Бъдещи нови активи/дейности  

2021 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет - 

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 

2023г. 

Коеифициент 

Qр 

отпечатване и доставяне на фактури на 

потребителите 
120 0 -120 0 120 

9 755 1,2302% 
ОБЩО 120 0 -120 0 120 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи/дейности  

2021 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет - 

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 

2023г. 

Коеифициент 

Qр 

отпечатване и доставяне на фактури на 

потребителите 
21 0 -21 0 21 699 3,0050% 



 

36 
 

[TLP-WHITE] 

Ниво 0 
ОБЩО 21 0 -21 0 21 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи/дейности  

2021 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет - 

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 

2023г. 

Коеифициент 

Qр 

отпечатване и доставяне на фактури на 

потребителите 
12 0 -12 0 12 

1 804 

 
1,2194% 

ПСОВ - с. Копиловци  10 0 -10 0 10 

ОБЩО 22 0 -22 0 22 

През 2021 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана не е извършило разходи за 

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

посочената в бизнес плана, като нов обект ПСОВ - с. Копиловци, като съответно не са извършени 

разходи за този обект. 

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план 

от КЕВР с Решение № БП-Ц-14 от 09.08.2017 г. за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в 

собствени и в публични активи по услуги и системи: 

                     ВиК услуги и системи за периода 

2020-2021 г.  

Oбщо за периода 

Общо разчет по БП 

за 2020-2021г.  

Общо за периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2020-

2021 г.  

Общо за периода 

Изпълнение на  планираните 

инвестициите за 2020-2021 г.  

Общо за периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне ВС Основна, в т.ч.: 1 878 1 904 26 101% 

Инвестиции в Собствени активи: 282 165 -118 58% 

Инвестиции в Публични активи: 1 596 1 740 144 109% 

Отвеждане на отпадъчните води 111 7 -104 7% 

Инвестиции в Собствени активи: 63 6 -57 9% 

Инвестиции в Публични активи: 48 1 -47 3% 

Пречистване на отпадъчните води 260 32 -229 12% 

Инвестиции в Собствени активи: 17 11 -6 65% 

Инвестиции в Публични активи: 243 20 -222 8% 

Доставяне на вода с непитейни качества 1,8 0,4 -1,4 20% 

Инвестиции в Собствени активи: 0,0 0,1 0,1 0% 

Инвестиции в Публични активи: 1,8 0,2 -1,5 14% 

Доставяне на вода на „ВиК“ООД, гр. Враца 170 41 -129 24% 

Инвестиции в Собствени активи: 5 24 19 448% 

Инвестиции в Публични активи: 164 17 -148 10% 

Доставяне на вода на „ВиК“ ЕООД, гр. Видин 1,7 8,2 6,5 494% 

Инвестиции в Собствени активи: 0,2 0,6 0,4 353% 

Инвестиции в Публични активи: 1,5 7,6 6,1 509% 

Доставяне на вода на „ВиК Берковица“ ЕООД 5,3 6,8 1,5 127% 

Инвестиции в Собствени активи: 0,2 4,0 3,8 1835% 

Инвестиции в Публични активи: 5,1 2,8 -2,4 54% 

ОБЩО регулирана дейност 2 428 1 999 -429 82% 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2023 се изчислява, както следва: 

Описание  
Доставяне ВС 

Основна 
Отвеждане Пречистване 

Доставяне ВС 

Непитейна 

Доставяне ВС Друг 

ВиКО 
ОБЩО 

Общо необходими приходи за 2023 г. 10 400 754 1 877 141 1 292 14 463 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени за 2020-2021 г. 
-118 -57 -6 0,1 23 -158 

Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо 

одобрени за 2020-2021 г. 
144 -47 -222 -1,5 -144 -271 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА  1,092% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА  1,871% 

Коефициент Qи - общо 2,963% 
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В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните 

показатели за ефективност към края на 2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от 

НРКВКУ, съответно за коефициента Y2023, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни 

целеви нива на единните показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2021 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобр

ена 

стъпк

а 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнени

е ПК с 

влияние 

оценка 

качество 

информац

ията 

Качество на 

информацията 

Коефицие

нт У 
Разчет Отчет Крайна оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на 

питейната вода в 

големи зони на 

водоснабдяване  

99.92% 99.09% 100.00% 99.09% 0.83% -0.08% - добро 1 добро -0.30% 

ПК6 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

0.00% 80.70% 1.82% 80.70% 

-

80.70

% 

-1.82% 2.26% 

пълно 

неизпълне

ние 

3 лошо 0.60% 

ПК11г 

Рехабилитация на 

водопроводната 

мрежа  

0.61% 0.44% 0.32% 0.44% 0.17% 0.29% - 
пълно 

неизпълне

ние 

2 средно 0.60% 

ПК12г Събираемост  81.65% 81.77% 85.84% 81.77% -0.12% -4.19% 3491.67% добро 1 добро -0.30% 

ПК12е 

Ефективност на 

изграждане на 

водомерното 

стопанство  

26.30% 49.97% 33.63% 49.97% 

-

23.67

% 

-7.33% 30.97% лошо 3 лошо 0.30% 

Стойност на коефициент У 

 
0.90% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2022) и коефициент X2023: 

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

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2023 г. 

Инфлация 

- юни -
ноември 

2022 г. 

Х2023= Е2023 + Qр2023 + Qи2023 + 

Y2023 

Х2023 И - X 

Ц2023= ЦБП 

2023*                               

(1+ И2022-

X2023) 

Е2023 Qр2023 Qи2023 Y2023 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2023 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 2,453 6,013% 0,552% 1,230% 2,963% 0,900% 5,645% 0,369% 2,462 

Отвеждане на отпадъчни води 0,275 6,013% 0,552% 3,005% 2,963% 0,900% 7,420% -1,406% 0,271 

Пречистване на отпадъчни води                  

Битови и приравнените към тях 
потребители 

0,711 6,013% 0,552% 1,219% 2,963% 0,900% 5,634% 0,379% 0,714 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,892 6,013% 0,552% 1,219% 2,963% 0,900% 5,634% 0,379% 0,895 

степен на замърсяване 2 1,294 6,013% 0,552% 1,219% 2,963% 0,900% 5,634% 0,379% 1,299 

степен на замърсяване 3 1,472 6,013% 0,552% 1,219% 2,963% 0,900% 5,634% 0,379% 1,478 

Доставянена вода с непитейни качества 1,383 6,013% 0,552% 0,000% 2,963% 0,900% 4,415% 1,599% 1,405 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,108 6,013% 0,552% 0,000% 2,963% 0,900% 4,415% 1,599% 0,110 

 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2023 г.           

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

ДДС 
4,136 

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

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 
лице от домакинство за област Монтана за 2021 г.  

4,589 

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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3. „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново 

С Решение № БП-Ц-3 от 31.05.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на 

дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново като ВиК 

оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.06.2022 

г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г. 

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

2022 г. – м. ноември 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 6,013% по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-3 от 31.05.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване 

ефективността на дружеството за 2023 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или E2023= 

0,334%. 

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови дейности 

и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № 

БП-Ц-7 от 19.07.2018 г., реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2021 г., 

формиращи коефициента Qр2023 за 2023 г., отразяващ разликата между прогнозните и 

действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или 

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

Бъдещи нови активи/дейности  

2021 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет - 

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 

2023г. 

Коеифициент 

Qр 

КПС Свищов -2бр. 6 9 3 8,987 -2,987 

1 462 6,1125% 

КПС Долна Оряховица -2бр. 62 6 -56 6 56 

ПС с.Първомайци -2бр. 15 0 -15 0  15 

Поддръжка нова канализационна мрежа -гр. 

Килифарево и гр.Златарица 
14 0 -14  0 14 

ОБЩО 97 15 -82 14,987 82,013 

След приспадната корекция от получени 

компенсации за електрическа енергия за 

2021 г. 

- - - 7,6 89,4 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води  

Бъдещи нови активи/дейности  

2021 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет - 

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 

2023г. 

Коеифициент 

Qр 

ПСОВ Павликени 332 276 -56 274,82 57,18 

5 283 

 
5,2040% 

ПСОВ Свищов 410 412 2 412,71 -2,71 

ПСОВ Камен 49 10,61 -38,39 10,59 38,41 

ПСОВ Кесарево 43 10,61 -32,39 10,59 32,41 

ПСОВ Сушица 44 10,61 -33,39 10,59 33,41 

ОБЩО 878 719,83 -158,17 719,3 158,7 

След приспадната корекция от получени 

компенсации за електрическа енергия за 

2021 г. 

- - - 603,1 274,9 

Към края на 2021 г. 2 бр. канализационни помпени станции на територията на с. Първомайци  

и канализационната мрежа на територията на гр. Килифарево и гр. Златарица все още не са 

предадени на дружеството за експлоатация и поддръжка, съответно предвидените разходи за тези 

активи не са реализирани. 

 

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план 

от КЕВР с Решение № БП-Ц-7 от 19.07.2018 г. за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в 

собствени и в публични активи по услуги и системи: 

                     ВиК услуги и системи за 

периода 2020-2021 г. общо за периода от влизане в 

сила на одобрения бизнес план 

Общо разчет по БП 

за 2020-2021г.  

Общо за периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2020-

2021 г.  

Общо за периода 

Изпълнение на  планираните 

инвестициите за 2020-2021 г.  

Общо за периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  3 344 3 895 551 116% 

Инвестиции в Собствени активи: 548 788 241 144% 

Инвестиции в Публични активи: 
2 797 3 107 

310 111% 
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Отвеждане на отпадъчни води 496 38 -458 167% 

Инвестиции в Собствени активи: 23 3 -19 14% 

Инвестиции в Публични активи: 473 35 -438 7% 

Пречистване на отпадъчни води 1 030 41 -989 29% 

Инвестиции в Собствени активи: 143 34 -108 24% 

Инвестиции в Публични активи: 887 6 -881 1% 

Доставяне на вода на ВиК  34 11 -23 0% 

Инвестиции в Собствени активи: 13 10 -3 77% 

Инвестиции в Публични активи: 21 1 -20 5% 

ОБЩО регулирана дейност 4 904 3 985 -919 81% 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2023 се изчислява, както следва: 

Описание  
Доставяне ВС 

Основна 
Отвеждане Пречистване 

Доставяне ВС 

Непитейна 

Доставяне ВС Друг 

ВиКО 
ОБЩО 

Общо необходими приходи за 2023 г. 24 401 1 642 5 615 - 221 31 879 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени за 2020-2021 г. 
241 -19 -108 - -3 110 

Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо 

одобрени за 2020-2021 г. 
310 -438 -881 - -20 -1 029 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА  0,000% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА  3,228% 

Коефициент Qи - общо 3,228% 

 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните 

показатели за ефективност към края на 2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от 

НРКВКУ, съответно за коефициента Y2023, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни 

целеви нива на единните показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2021 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобр

ена 

стъпк

а 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнени

е ПК с 

влияние 

оценка 

качество 

информац

ията 

Качество на 

информацията 

Коефицие

нт У 
Разчет Отчет Крайна оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на 

питейната вода в 

големи зони на 

водоснабдяване  

99,40% 99,53% 99,92% 99,53% -0,13% -0,52% 400,00% добро 1 добро -0,30% 

ПК6 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

9,24% 80,18% 14,86% 80,18% 

-

70,94

% 

-5,62% 7,92% 

пълно 

неизпълне

ние 

3 лошо 0,60% 

ПК11г 

Рехабилитация на 

водопроводната 

мрежа  

0,14% 0,46% 0,22% 0,46% -0,32% -0,08% 25,00% лошо 3 лошо 0,30% 

ПК12г Събираемост  84,58% 87,63% 85,61% 87,63% -3,05% -1,03% 33,77% лошо 1 добро 0,30% 

ПК12е 

Ефективност на 

изграждане на 

водомерното 

стопанство  

81,27% 89,80% 88,14% 89,80% -8,53% -6,87% 80,54% средно 3 лошо 0,00% 

Стойност на коефициент У 

 
0,90% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2022) и коефициент X2023: 

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

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

Инфлация 

- юни -

ноември 
2022 г. 

Х2023= Е2023 + Qр2023 + Qи2023 + 

Y2023 
Х2023 И - X 

Ц2023= ЦБП 

2023*                               

(1+ И2022-

X2023) 
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Ниво 0 
последваща 

корекция 

2023 г. Е2023 Qр2023 Qи2023 Y2023 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2023 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 2,128 6,013% 0,334% 0,000% 3,228% 0,900% 4,462% 1,552% 2,161 

Отвеждане на отпадъчни води 0,224 6,013% 0,334% 6,112% 3,228% 0,900% 10,574% -4,561% 0,214 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,763 6,013% 0,334% 5,204% 3,228% 0,900% 9,666% -3,652% 0,735 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,987 6,013% 0,334% 5,204% 3,228% 0,900% 9,666% -3,652% 0,951 

степен на замърсяване 2 1,294 6,013% 0,334% 5,204% 3,228% 0,900% 9,666% -3,652% 1,247 

степен на замърсяване 3 1,669 6,013% 0,334% 5,204% 3,228% 0,900% 9,666% -3,652% 1,608 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,254 6,013% 0,334% 0,000% 3,228% 0,900% 4,462% 1,552% 0,258 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2023 г.           

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

3,732 

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 
съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Велико Търново за 2021 г.  
5,107 

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

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

 

4. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе 

С Решение № БП-Ц-4 от 31.05.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на 

дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе като ВиК оператор за периода 2022-

2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.06.2022 г., и е одобрила цени на 

ВиК услуги за 2023-2026 г. 

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

2022 г. – м. ноември 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 6,013% по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-4 от 31.05.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване 

ефективността на дружеството за 2023 г. в размер на 1,810 % от инфлационния индекс, или E2023= 

0,109%. 
В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови дейности 

и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № 

БП-Ц-10 от 26.07.2017 г. реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2021 г., 

формиращи коефициента Qр2023 за 2023 г., отразяващ разликата между прогнозните и 

действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или 

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

Бъдещи нови активи/дейности  

2021 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет - 

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 

2023г. 

Коефициент Qр 

Застраховки на получените ПДА от 

общините и закупени активи 
4 18 14 18 -14 

23 265 
 

-0,0559% 
Въвеждане на нови показатели при анализа 

на питейни води 
5 4 -1 4 1 

ОБЩО 9 22 13 22 -13 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи/дейности  

2021 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет - 

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 

2023г. 

Коефициент Qр 

Застраховки на получените ПДА от 

общините и закупени активи 
5 2 -3 2 3 2 447 

 
0,1226% 

ОБЩО 5 2 -3 2 3 
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Ниво 0 
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи/дейности  

2021 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет - 

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 

2023г. 

Коефициент Qр 

Застраховки на получените ПДА от общините 

и закупени активи 
4 1 -3 1 3 

2 591 3,4862% 

Обследване на ПСОВ Русе и ПСОВ Бяла 20 12 -8 12 8 

Въвеждане в експлоатация на ПСОВ Бяла 382 337 -45 337 45 

ОБЩО 406 350 -56 350 56 

След приспадната корекция от получени 

компенсации за електрическа енергия за 

2021 г. 

   316 90 

 

 

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план 

от КЕВР с Решение № БП-Ц-10 от 26.07.2017 г. за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в 

собствени и в публични активи по услуги и системи: 

 ВиК услуги и системи за периода 2020-

2021 г.  

Oбщо за периода 

Общо разчет по БП 

за 2020-2021г.  

Общо за периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2020-

2021 г.  

Общо за периода 

Изпълнение на  планираните 

инвестициите за 2020-2021 г.  

Общо за периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  9 637 9 990 353 104% 

Инвестиции в Собствени активи: 920 1 618 698 176% 

Инвестиции в Публични активи: 
8 716 8 371 

-345 96% 

Отвеждане на отпадъчни води 1 086 1 952 866 180% 

Инвестиции в Собствени активи: 103 101 -3 97% 

Инвестиции в Публични активи: 983 1 851 868 188% 

Пречистване на отпадъчни води 174 844 670 485% 

Инвестиции в Собствени активи: 90 77 -13 85% 

Инвестиции в Публични активи: 84 767 683 917% 

ОБЩО регулирана дейност 10 897 12 785 1 888 117% 

 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2023 се изчислява, както следва: 

Описание  
Доставяне ВС 

Основна 
Отвеждане Пречистване 

Доставяне ВС 

Непитейна 

Доставяне ВС Друг 

ВиКО 
ОБЩО 

Общо необходими приходи за 2023 г. 26 860 3 119 2 737 - - 32 716 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени за 2020-2021 г. 
698 -3 -13 - - 682 

Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо 

одобрени за 2020-2021 г. 
-345 868 683 - - 1 206 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА  0,000% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА  0,000% 

Коефициент Qи - общо 0,000% 

 

 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните 

показатели за ефективност към края на 2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от 

НРКВКУ, съответно за коефициента Y2023, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни 

целеви нива на единните показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2021 г. Разчет 

2021 г. 

Одобр

ена 

стъпк

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

Оценка на 

изпълнени

е ПК с 

Качество на 

информацията 
Коефициент У 

Разчет Отчет 
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Ниво 0 
а 

(OCn) 

стъпка 

(ПИn), 

% 

влияние 

оценка 

качество 

информац

ията 

Крайна оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на 

питейната вода в 

големи зони на 

водоснабдяване  

99,90% 99,95% 100,00% 99,95% -0,05% -0,10% 200,00% добро 1 добро -0,30% 

ПК6 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

23,01% 80,60% 64,23% 80,60% 

-

57,59

% 

-41,22% 71,57% средно 2 средно 0,00% 

ПК11г 

Рехабилитация на 

водопроводната 

мрежа  

1,09% 1,09% 0,83% 1,09% 0,00% 0,26% - 
пълно 

неизпълне

ние 

2 средно 0,60% 

ПК12г Събираемост  96,00% 95,19% 96,12% 95,19% 0,81% -0,12% - добро 2 средно -0,30% 

ПК12е 

Ефективност на 

изграждане на 

водомерното 

стопанство  

100,00% 99,63% 100,00% 99,63% 0,37% 0,00% - добро 2 средно -0,30% 

Стойност на коефициент У -0,30% 

 
 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2022) и коефициент X2023: 

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

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2023 г. 

Инфлация 

- юни -
ноември 

2022 г. 

Х2023= Е2023 + Qр2023 + Qи2023 + 

Y2023 

Х2023 И - X 

Ц2023= ЦБП 

2023*                               

(1+ И2022-

X2023) 

Е2023 Qр2023 Qи2023 Y2023 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2023 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 2,622 6,013% 0,109% -0,056% 0,000% -0,300% -0,247% 6,261% 2,786 

Отвеждане на отпадъчни води 0,381 6,013% 0,109% 0,123% 0,000% -0,300% -0,069% 6,082% 0,404 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,497 6,013% 0,109% 3,486% 0,000% -0,300% 3,295% 2,718% 0,511 

Промишлени и други стопански 
потребители 

                  

степен на замърсяване 1 0,567 6,013% 0,109% 3,486% 0,000% -0,300% 3,295% 2,718% 0,582 

степен на замърсяване 2 0,861 6,013% 0,109% 3,486% 0,000% -0,300% 3,295% 2,718% 0,884 

степен на замърсяване 3 1,139 6,013% 0,109% 3,486% 0,000% -0,300% 3,295% 2,718% 1,170 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2023 г.           

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

ДДС 
4,441 

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 2021 г.  
5,554 

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. „В и К” ООД, гр. Габрово 

С Решение № БП-Ц-5 от 31.05.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на 

дейността на „В и К” ООД, гр. Габрово като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е 

цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.06.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-

2026 г. 

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

2022 г. – м. ноември 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 6,013% по данни на НСИ. 
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Ниво 0 
С Решение № БП-Ц-5 от 31.05.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване 

ефективността на дружеството за 2023 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или E2023= 

0,334%. 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови дейности 

и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № 

БП-Ц-9 от 28.09.2018 г. реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2021 г., 

формиращи коефициента Qр2023 за 2023 г., отразяващ разликата между прогнозните и 

действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или 

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

Бъдещи нови активи/дейности  

2021 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет - 

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 

2023г. 

Коеифициент 

Qр 

ПСПВ гр. Габрово /реконструкция и 

реновиране/ 
27 21 -6 21 6 9 825 

 
0,0611% 

ОБЩО 27 21 -6 21 6 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи/дейности  

2021 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет - 

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 

2023г. 

Коеифициент 

Qр 

Канална станция за отпадни води 40 0 -40 0 40 

694 5,7637% 
ОБЩО 40 0 -40 0 40 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи/дейности  

2021 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет - 

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 

2023г. 

Коеифициент 

Qр 

ПСОВ гр. Габрово 40 29 -11 29 11 

2 422 

 
0,7432% 

ПСОВ гр. Трявна 18 11 -7 11 7 

ПСОВ гр.Севлиево 0 44 44 0 0 

ОБЩО 58 84 26 40 18 

Дружеството не е реализирано предвидените разходи за услугата отвеждане на отпадъчни 

води, включени в коецифиента Qр за 2021 г. 

 

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план 

от КЕВР с Решение № БП-Ц-9 от 28.09.2018 г. за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в 

собствени и в публични активи по услуги и системи: 

                   ВиК услуги и системи за 

периода 2020-2021 г.  

Oбщо за периода 

Общо разчет по БП 

за 2020-2021г.  

Общо за периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2020-

2021 г.  

Общо за периода 

Изпълнение на  планираните 

инвестициите за 2020-2021 г.  

Общо за периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  3 110 2 155 -955 69% 

Инвестиции в Собствени активи: 423 336 -87 79% 

Инвестиции в Публични активи: 
2 687 1 819 

-868 68% 

Отвеждане на отпадъчни води 411 99 -312 24% 

Инвестиции в Собствени активи: 220 8 -212 3% 

Инвестиции в Публични активи: 191 92 -99 48% 

Пречистване на отпадъчни води 40 99 59 249% 

Инвестиции в Собствени активи: 18 13 -5 70% 

Инвестиции в Публични активи: 22 87 65 395% 

Доставяне вода на друг ВиК оператор 0 7 7 0% 

Инвестиции в Собствени активи: 0 7 7 0% 

Инвестиции в Публични активи: 0 0 0 0% 

ОБЩО регулирана дейност 3 561 2 361 -1 200 66% 
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Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2023 се изчислява, както следва: 

Описание  
Доставяне ВС 

Основна 
Отвеждане Пречистване 

Доставяне ВС 

Непитейна 

Доставяне ВС Друг 

ВиКО 
ОБЩО 

Общо необходими приходи за 2023 г. 10 602 764 2 493 - 55 13 914 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени за 2020-2021 г. 
-87 -212 -5 - 7 -298 

Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо 

одобрени за 2020-2021 г. 
-868 -99 65 - 0 -902 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА  2,140% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА  6,486% 

Коефициент Qи - общо 8,626% 

 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните 

показатели за ефективност към края на 2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от 

НРКВКУ, съответно за коефициента Y2023, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни 

целеви нива на единните показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2021 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобр

ена 

стъпк

а 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнени

е ПК с 

влияние 

оценка 

качество 

информац

ията 

Качество на 

информацията 

Коефициен

т У 
Разчет Отчет 

Крайна 

оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на 

питейната вода в 

големи зони на 

водоснабдяване  

97.89% 99.35% 99.92% 99.35% -1.46% -2.03% 139.04% добро 2 средно -0.30% 

ПК6 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

0.00% 80.11% 0.00% 80.11% 

-

80.11

% 

0.00% 0.00% 

пълно 

неизпълне

ние 

3 лошо 0.60% 

ПК11г 

Рехабилитация на 

водопроводната 

мрежа  

0.70% 1.03% 1.04% 1.03% -0.33% -0.34% 103.03% добро 3 лошо -0.30% 

ПК12г Събираемост  84.95% 88.48% 89.00% 88.48% -3.53% -4.05% 114.73% добро 1 добро -0.30% 

ПК12е 

Ефективност на 

изграждане на 

водомерното 

стопанство  

94.19% 96.61% 53.12% 96.61% -2.42% 41.07% 
-

1697.11% 

пълно 

неизпълне

ние 

3 лошо 0.60% 

Стойност на коефициент У 0.30% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2022) и коефициент X2023: 

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

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2023 г. 

Инфлация 

- юни -

ноември 
2022 г. 

Х2023= Е2023 + Qр2023 + Qи2023 + 

Y2023 

Х2023 И - X 

Ц2023= ЦБП 

2023*                               

(1+ И2022-

X2023) 

Е2023 Qр2023 Qи2023 Y2023 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2023 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 2,064 6,013% 0,334% 0,061% 8,626% 0,300% 9,320% -3,307% 1,996 

Отвеждане на отпадъчни води 0,218 6,013% 0,334% 5,764% 8,626% 0,300% 15,023% -9,009% 0,198 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях потребители 0,750 6,013% 0,334% 0,743% 8,626% 0,300% 10,002% -3,989% 0,720 

Промишлени и други стопански потребители                   

степен на замърсяване 1 0,878 6,013% 0,334% 0,743% 8,626% 0,300% 10,002% -3,989% 0,843 

степен на замърсяване 2 1,274 6,013% 0,334% 0,743% 8,626% 0,300% 10,002% -3,989% 1,223 

степен на замърсяване 3 1,730 6,013% 0,334% 0,743% 8,626% 0,300% 10,002% -3,989% 1,661 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,369 6,013% 0,334% 0,000% 8,626% 0,300% 9,259% -3,246% 0,357 
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Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2023 г.           

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

ДДС 
3,497 

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 
съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Габрово за 2021 г.  
6,813 

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.  „В и К - Стенето” ЕООД, гр. Троян 

С Решение № БП-Ц-6 от 31.05.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на 

дейността на „Водоснабдяване и канализация - Стенето” ЕООД, гр. Троян като ВиК оператор за 

периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.06.2022 г., и е 

одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г. 

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

2022 г. – м. ноември 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 6,013% по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-6 от 31.05.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване 

ефективността на дружеството за 2023 г. в размер на 1,810% от инфлационния индекс, или E2023= 

0,109%. 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови дейности 

и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № 

БП-Ц-2 от 23.04.2020 г., реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2021 г., 

формиращи коефициента Qр2023 за 2023 г., отразяващ разликата между прогнозните и 

действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или 

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

Бъдещи нови активи/дейности  

2021 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет - 

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 

2023г. 

Коефициент Qр 

Канализация нова с. Шипково 1 0 -1 0 1 

211 0,4736% 

ОБЩО 1 0 -1 0 1 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води   

Бъдещи нови активи/дейности  

2021 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет - 

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 

2023г. 

Коефициент Qр   

ПСОВ с. Шипково 16 0 -16 0 16 

808 1,9791% 
  

ОБЩО 16 0 -16 0 16   

През 2021 г. „В и К - Стенето“ EООД, гр. Троян не е извършило разходи за ПСОВ с. 

Шипково и за канализация- нова с. Шипково,  включени в бизнес плана на дружеството за нови 

обекти.   

 

 

Доколкото бизнес плана на дружеството, одобрен с Решение на КЕВР № БП-Ц-2 от 

23.04.2020 г., се е прилагал от 01.05.2020 г. разчетените и отчетени инвестиции за 2020 г. са 

преизчислени пропорционално за периода на прилагане на новия бизнес план (7 месеца), а 

инвестициите за 2021 г. са взети в пълен размер. Преизчислените данни за разчетените и отчетени 

инвестиции са представени в следващата таблица: 

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. 

пропорционално за периода от влизане в сила на 

одобрения бизнес план 

Общо разчет по БП 

за 2020-2021 г., 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2020-

2021 г. 

Пропорционално за 

периода 

Изпълнение на  планираните 

инвестициите за 2020-2021 г.  

Пропорционално за периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  868 950 81 109% 
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Инвестиции в Собствени активи: 17 62 45 365% 

Инвестиции в Публични активи: 
852 888 

37 104% 

Отвеждане на отпадъчни води 240 6 -233 3% 

Инвестиции в Собствени активи: 155 3 -152 2% 

Инвестиции в Публични активи: 84 3 -81 4% 

Пречистване на отпадъчни води 126 97 -29 77% 

Инвестиции в Собствени активи: 33 3 -30 9% 

Инвестиции в Публични активи: 93 94 1 101% 

ВС Друг ВиК оператор 0 0 - - 

ОБЩО регулирана дейност 1 233 1 053 -180 85% 

 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2023 се изчислява, както следва: 

Описание  
Доставяне ВС 

Основна 
Отвеждане Пречистване 

Доставяне ВС 

Непитейна 

Доставяне ВС Друг 

ВиКО 
ОБЩО 

Общо необходими приходи за 2023 г. 2 661 249 863,2 - 13 3 787 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени - пропорционално за 2020-2021 г. 
45 -152 -30 - 0 -137 

Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо 

одобрени - пропорционално за 2020-2021 г. 
37 -81 1 - 0 -43 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА - пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план 3,614% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА - пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план  1,145% 

Коефициент Qи - общо 4,759% 

 

 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните 

показатели за ефективност към края на 2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от 

НРКВКУ, съответно за коефициента Y2023, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни 

целеви нива на единните показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2021 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобр

ена 

стъпк

а 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнени

е ПК с 

влияние 

оценка 

качество 

информац

ията 

Качество на 

информацията 

Коефициен

т У 
Разчет Отчет 

Крайна 

оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на 

питейната вода в 

големи зони на 

водоснабдяване  

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% - добро 1 добро -0.30% 

ПК6 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

44.00% 80.77% 80.77% 80.77% 

-

36.77

% 

-36.77% 100.00% добро 3 лошо -0.30% 

ПК11г 

Рехабилитация на 

водопроводната 

мрежа  

2.21% 1.85% 1.89% 1.85% 0.36% 0.32% - 

пълно 

неизпълне

ние 

4 

липса 

на 

инфор

мация 

0.60% 

ПК12г Събираемост  92.81% 94.57% 92.78% 94.57% -1.76% 0.03% -1.70% 
пълно 

неизпълне

ние 

1 добро 0.60% 

ПК12е 

Ефективност на 

изграждане на 

водомерното 

стопанство  

99.93% 99.23% 100.00% 99.23% 0.70% -0.07% - добро 3 лошо -0.30% 

Стойност на коефициент У 0.30% 

 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2022) и коефициент X2023: 
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Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2023 г. 

Инфлация 
- юни -

ноември 

2022 г. 

Х2023= Е2023 + Qр2023 + Qи2023 + 

Y2023 

Х2023 И - X 

Ц2023= ЦБП 

2023*                               

(1+ И2022-

X2023) 

Е2023 Qр2023 Qи2023 Y2023 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2023 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,534 6,013% 0,109% 0,000% 4,759% 0,300% 5,168% 0,846% 1,547 

Отвеждане на отпадъчни води 0,170 6,013% 0,109% 0,474% 4,759% 0,300% 5,641% 0,372% 0,171 

Пречистване на отпадъчни води                  

Битови и приравнените към тях 
потребители 

0,455 6,013% 0,109% 1,979% 4,759% 0,300% 7,147% -1,133% 0,450 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,523 6,013% 0,109% 1,979% 4,759% 0,300% 7,147% -1,133% 0,517 

степен на замърсяване 2 0,775 6,013% 0,109% 1,979% 4,759% 0,300% 7,147% -1,133% 0,766 

степен на замърсяване 3 1,056 6,013% 0,109% 1,979% 4,759% 0,300% 7,147% -1,133% 1,044 

Доставяне вода на друг ВиК оператор 0,928 6,013% 0,109% 0,000% 4,759% 0,300% 5,168% 0,846% 0,936 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2023 г.           

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

ДДС 
2,602 

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 
съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Ловеч за 2021 г.  
4,232 

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” ЕООД, гр. Плевен 

С Решение № БП-Ц-7 от 31.05.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на 

дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен като ВиК оператор за периода 

2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.06.2022 г., и е одобрила цени 

на ВиК услуги за 2023-2026 г. 

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

2022 г. – м. ноември 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 6,013% по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-7 от 31.05.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване 

ефективността на дружеството за 2023 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или E2023= 

0,334%. 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови дейности 

и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № 

БП-Ц-10 от 25.10.2018 г., реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2021 г., 

формиращи коефициента Qр2023 за 2023 г., отразяващ разликата между прогнозните и 

действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или 

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

Бъдещи нови активи/дейности  

2021 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет - 

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 

2023г. 

Коеифициент 

Qр 

КПС „БЕЛЕНЕ“ 36 23 -13 24 12 

 

1 985 
4,5947% 

КПС „ЯСЕН“ 37 0 -37 0 37 

КПС „ТРЪСТЕНИК“ 33 0 -33 0 33 

ОБЩО 106 23 -83 24 82 

След приспадната корекция от получени - - - 15 91 
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компенсации за електрическа енергия за 

2021 г. 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи/дейности  

2021 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет - 

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 

2023г. 

Коеифициент 

Qр 

ПСОВ „ЧЕРВЕН БРЯГ“ 365 350 -15 350 15 

4 975 

 
6,8208% 

ПСОВ „БЕЛЕНЕ“ 387 169 -218 169 218 

ВЦ „Плевен - Д.Митрополия“: 

Ясен,Буковлък,Тръстеник,Долна Митрополия 
33 0 -33 0 33 

ОБЩО 785 519 -266 519 266 

След приспадната корекция от получени 

компенсации за електрическа енергия за 

2021 г. 

- - - 446 339 

 

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план 

от КЕВР с Решение № БП-Ц-10 от 25.10.2018 г. за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в 

собствени и в публични активи по услуги и системи: 

                     ВиК услуги и системи за 

периода 2020-2021 г.  

Oбщо за периода 

Общо разчет по БП 

за 2020-2021г.  

Общо за периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2020-

2021 г.  

Общо за периода 

Изпълнение на  планираните 

инвестициите за 2020-2021 г.  

Общо за периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  4 330 4 687 357 108% 

Инвестиции в Собствени активи: 832 484 -348 58% 

Инвестиции в Публични активи: 
3 498 4 202 

704 120% 

Отвеждане на отпадъчни води 707 74 -633 11% 

Инвестиции в Собствени активи: 313 21 -292 7% 

Инвестиции в Публични активи: 394 53 -341 14% 

Пречистване на отпадъчни води 254 10 -244 4% 

Инвестиции в Собствени активи: 155 5 -150 3% 

Инвестиции в Публични активи: 99 5 -94 5% 

ОБЩО регулирана дейност 5 291 4 771 -520 90% 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2023 се изчислява, както следва: 

Описание  
Доставяне ВС 

Основна 
Отвеждане Пречистване 

Доставяне ВС 

Непитейна 

Доставяне ВС Друг 

ВиКО 
ОБЩО 

Общо необходими приходи за 2023 г. 27 622 2 109 5 103 -  -  34 833 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени за 2020-2021 г. 
-348 -292 -150 - - -790 

Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо 

одобрени за 2020-2021 г. 
704 -341 -94 - - 270 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА  2,267% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА  0,000% 

Коефициент Qи - общо 2,267% 

 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните 

показатели за ефективност към края на 2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от 

НРКВКУ, съответно за коефициента Y2023, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни 

целеви нива на единните показатели за ефективност: 

 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2021 г. Разчет 

2021 г. 

Одобр

ена 

стъпк

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

Оценка на 

изпълнени

е ПК с 

Качество на 

информацията 

Коефициен

т У 
Разчет Отчет 
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а 

(OCn) 

стъпка 

(ПИn), 

% 

влияние 

оценка 

качество 

информац

ията 

Крайна 

оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на 

питейната вода в 

големи зони на 

водоснабдяване  

98,56% 99,29% 99,94% 99,29% -0,73% -1,38% 189,04% добро 1 добро -0,30% 

ПК6 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

0,00% 51,85% 26,32% 51,85% 

-

51,85

% 

-26,32% 50,76% лошо 2 средно 0,30% 

ПК11г 

Рехабилитация на 

водопроводната 

мрежа  

0,30% 0,42% 0,52% 0,42% -0,12% -0,22% 183,33% добро 3 лошо -0,30% 

ПК12г Събираемост  81,43% 85,54% 89,09% 85,54% -4,11% -7,66% 186,37% добро 2 средно -0,30% 

ПК12е 

Ефективност на 

изграждане на 

водомерното 

стопанство  

63,78% 84,71% 79,24% 84,71% 

-

20,93

% 

-15,46% 73,87% средно 2 средно 0,00% 

Стойност на коефициент У -0,60% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2022) и коефициент X2023: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2023 г. 

Инфлация 

- юни -
ноември 

2022 г. 

Х2023= Е2023 + Qр2023 + Qи2023 + 

Y2023 

Х2023 И - X 

Ц2023= ЦБП 

2023*                               

(1+ И2022-

X2023) 

Е2023 Qр2023 Qи2023 Y2023 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2023 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 2,642 6,013% 0,334% 0,000% 2,267% -0,600% 2,000% 4,013% 2,748 

Отвеждане на отпадъчни води 0,294 6,013% 0,334% 4,595% 2,267% -0,600% 6,595% -0,582% 0,292 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 
потребители 

0,698 6,013% 0,334% 6,821% 2,267% -0,600% 8,821% -2,808% 0,678 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,792 6,013% 0,334% 6,821% 2,267% -0,600% 8,821% -2,808% 0,770 

степен на замърсяване 2 1,184 6,013% 0,334% 6,821% 2,267% -0,600% 8,821% -2,808% 1,151 

степен на замърсяване 3 1,637 6,013% 0,334% 6,821% 2,267% -0,600% 8,821% -2,808% 1,591 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2023 г.           

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

ДДС 
4,462 

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

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 
лице от домакинство за област Плевен за 2021 г.  

6,348 

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

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

 

8.  „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово 

С Решение № БП-Ц-8 от 09.06.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на 

дейността на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., 

утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022г., считано от 01.07.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги 

за 2023-2026 г. 

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

2022 г. – м. ноември 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 5,135% по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-8 от 09.06.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване 

ефективността на дружеството за 2023 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или E2023= 

0,285%. 
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В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови дейности 

и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № 

БП-Ц-2 от 22.03.2018 г., реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2021 г., 

формиращи коефициента Qр2023 за 2023 г., отразяващ разликата между прогнозните и 

действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или 

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

Бъдещи нови активи/дейности  

2021 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет - 

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2023г. 
 

Канализация с.Козарско 15,0 12,14 -2,86 12,14 2,86 
49 5,8235% 

ОБЩО 15,0 12,14 -2,86 12,14 2,86 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води  

Бъдещи нови активи/дейности  

2021 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет - 

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2023г. 

Коеифициент Qр 

ПСОВ с. Козарско 20,1 0 -20,1 0 20,1 
0 - 

ОБЩО 20,1 0 -20,1 0 20,1 

Дружеството не е приело за експлоатация, посочената в бизнес плана като нов обект, ПСОВ 

- с. Козарско, съответно не са извършени разходи за този обект. 

При отсъствие на генерирани приходи от услугата пречистване на отпадъчни води, 

коефициентът Qр2023 за тази услуга не може да бъде приложен. 

 

 

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план 

от КЕВР с Решение № БП-Ц-2 от 22.03.2018 г. за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в 

собствени и в публични активи по услуги и системи: 

                     ВиК услуги и системи за 

периода 2020-2021 г.  

Oбщо за периода  

Общо разчет по БП 

за 2020-2021г.  

Общо за периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2020-

2021 г.  

Общо за периода 

Изпълнение на  планираните 

инвестициите за 2020-2021 г.  

Общо за периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  138 75 -63 54% 

Инвестиции в Собствени активи: 26 22 -3 87% 

Инвестиции в Публични активи: 112 53 -59 47% 

Отвеждане на отпадъчни води 0 20 20 0% 

Инвестиции в Собствени активи: 0 8 8 0% 

Инвестиции в Публични активи: 0 12 12 0% 

Пречистване на отпадъчни води 0 0 0 0% 

Инвестиции в Собствени активи: 0 0 0 0% 

Инвестиции в Публични активи: 0 0 0 0% 

ОБЩО регулирана дейност 138 94 -43 69% 

 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2023 се изчислява, както следва: 

Описание  
Доставяне ВС 

Основна 
Отвеждане Пречистване 

Доставяне ВС 

Непитейна 

Доставяне ВС Друг 

ВиКО 
ОБЩО 

Общо необходими приходи за 2023 г. 552 54 0 -  -  606 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени за 2020-2021 г. 
-3 8 0 - - 4 

Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо 

одобрени за 2020-2021 г. 
-59 12 0 - - -47 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА  0,000% 
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Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА  7,801% 

Коефициент Qи - общо 7,801% 

 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните 

показатели за ефективност към края на 2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от 

НРКВКУ, съответно за коефициента Y2023, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни 

целеви нива на единните показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2021 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобр

ена 

стъпк

а 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнени

е ПК с 

влияние 

оценка 

качество 

информац

ията 

Качество на 

информацията 

Коефициен

т У 
Разчет Отчет 

Крайна 

оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на 

питейната вода в 

големи зони на 

водоснабдяване  

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% - добро 1 добро -0,30% 

ПК6 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

0,00% 25,00% 37,50% 25,00% 

-

25,00

% 

-37,50% 150,00% добро 3 лошо -0,30% 

ПК11г 

Рехабилитация на 

водопроводната 

мрежа  

0,00% 0,06% 0,48% 0,06% -0,06% -0,48% 800,00% добро 3 лошо -0,30% 

ПК12г Събираемост  75,81% 85,26% 85,22% 85,26% -9,45% -9,41% 99,58% добро 2 средно -0,30% 

ПК12е 

Ефективност на 

изграждане на 

водомерното 

стопанство  

30,82% 53,06% 50,01% 53,06% 

-

22,24

% 

-19,19% 86,29% средно 3 лошо 0,00% 

Стойност на коефициент У -1,20% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2022) и коефициент X2023: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2023 г. 

Инфлация 
юли - 

ноември 

2022 г. 

Х2023= Е2023 + Qр2023 + Qи2023 + 

Y2023 

Х2023 И - X 

Ц2023= ЦБП 

2023*                               

(1+ И2022-

X2023) 

Е2023 Qр2023 Qи2023 Y2023 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2023 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,176 5,135% 0,285% 0,0000% 7,801% -1,200% 6,886% -1,750% 1,155 

Отвеждане на отпадъчни води 0,159 5,135% 0,285% 5,8235% 7,801% -1,200% 12,709% -7,574% 0,147 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2023 г.           

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

ДДС 
1,562 

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

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 
лице от домакинство за област Пазарджик за 2021 г.  

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. 

 

9.  „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора 

С Решение № БП-Ц-9 от 09.06.2022 г., поправено с Решение № БП-Ц-10 от 23.06.2022 г. 

Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД, гр. Стара Загора като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги 

за 2022 г., считано от 01.07.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г. 

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

2022 г. – м. ноември 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 5,135% по данни на НСИ. 



 

52 
 

[TLP-WHITE] 

Ниво 0 
С Решение № БП-Ц-9 от 09.06.2022 г., поправено с Решение № БП-Ц-10 от 23.06.2022 г. 

Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2023 г. в 

размер на 5,550% от инфлационния индекс, или E2023= 0,285%. 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови дейности 

и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № 

БП-Ц-4 от 25.07.2019 г., реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2021 г., 

формиращи коефициента Qр2023 за 2023 г., отразяващ разликата между прогнозните и 

действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или 

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

Бъдещи нови активи/дейности  

2021 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет - 

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 

2023г. 

Коеифициент 

Qр 

КПС (7 бр.) 58 74,87 17 74,87 -16,87 

2 283 

 
0,7834% 

ОБЩО 58 75 17 74,87 -16,87 

След приспадната корекция от получени 

компенсации за електрическа енергия за 

2021 г. 

- - - 40,1 17,9 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи/дейности  

2021 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет - 

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 

2023г. 

Коеифициент 

Qр 

ПСОВ „Раднево“ 530 455 -75 455 74,979 

6 011 

 
3,0315% 

ПСОВ „Овощник“ - Казанлък 633 742,07 109,065 742 -109,065 

ОБЩО 1163 1197 34 1197 -34 

След приспадната корекция от получени 

компенсации за електрическа енергия за 

2021 г. 

- - - 980,8 182,2 

 

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план 

от КЕВР с Решение № БП-Ц-4 от 25.07.2019 г. за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в 

собствени и в публични активи по услуги и системи: 

                     ВиК услуги и системи за 

периода 2020-2021 г.  

Oбщо за периода 

Общо разчет по БП 

за 2020-2021г.  

Общо за периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2020-

2021 г.  

Общо за периода 

Изпълнение на  планираните 

инвестициите за 2020-2021 г.  

Общо за периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  5 440 12 452 7 012 229% 

Инвестиции в Собствени активи: 548 3 378 2 831 617% 

Инвестиции в Публични активи: 
4 892 9 074 

4 182 185% 

Отвеждане на отпадъчни води 325 228 -97 70% 

Инвестиции в Собствени активи: 49 47 -2 97% 

Инвестиции в Публични активи: 276 181 -95 66% 

Пречистване на отпадъчни води 137 158 21 115% 

Инвестиции в Собствени активи: 24 49 24 202% 

Инвестиции в Публични активи: 113 109 -4 97% 

Доставяне вода на друг ВиК оператор 0 17 17 0% 

Инвестиции в Собствени активи: 0 0 0 0% 

Инвестиции в Публични активи: 0 17 17 0% 

ОБЩО регулирана дейност 5 901 12 855 6 953 218% 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2023 се изчислява, както следва: 

Описание  
Доставяне ВС 

Основна 
Отвеждане Пречистване 

Доставяне ВС 

Непитейна 

Доставяне ВС Друг 

ВиКО 
ОБЩО 
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Ниво 0 

Общо необходими приходи за 2023 г. 40 351 2 800 6 281,0  - 222 49 654 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени за 2020-2021 г. 
2 831 -2 24 - 0 2 854 

Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо 

одобрени за 2020-2021 г. 
4 182 -95 -4 - 17 4 100 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА  0,000% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА  0,000% 

Коефициент Qи - общо 0,000% 

 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните 

показатели за ефективност към края на 2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от 

НРКВКУ, съответно за коефициента Y2023, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни 

целеви нива на единните показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2021 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобр

ена 

стъпк

а 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнени

е ПК с 

влияние 

оценка 

качество 

информац

ията 

Качество на 

информацията 

Коефициен

т У 
Разчет Отчет 

Крайна 

оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на 

питейната вода в 

големи зони на 

водоснабдяване  

98,49% 99,14% 99,31% 99,14% -0,65% -0,82% 126,15% добро 1 добро -0,30% 

ПК6 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

0,00% 80,79% 45,83% 80,79% 

-

80,79

% 

-45,83% 56,73% лошо 2 средно 0,30% 

ПК11г 

Рехабилитация на 

водопроводната 

мрежа  

0,88% 0,38% 0,28% 0,38% 0,50% 0,60% - 
пълно 

неизпълне

ние 

2 средно 0,60% 

ПК12г Събираемост  93,63% 92,62% 93,86% 92,62% 1,01% -0,23% - добро 1 добро -0,30% 

ПК12е 

Ефективност на 

изграждане на 

водомерното 

стопанство  

26,55% 72,34% 72,44% 72,34% 

-

45,79

% 

-45,89% 100,22% добро 2 средно -0,30% 

Стойност на коефициент У 0,00% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2022) и коефициент X2023: 

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

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2023 г. 

Инфлация 

- юли -
ноември 

2022 г. 

Х2023= Е2023 + Qр2023 + Qи2023 + 

Y2023 

Х2023 И - X 

Ц2023= ЦБП 

2023*                               

(1+ И2022-

X2023) 

Е2023 Qр2023 Qи2023 Y2023 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2023 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 2,886 5,135% 0,285% 0,000% 0,000% 0,000% 0,285% 4,850% 3,026 

Отвеждане на отпадъчни води 0,257 5,135% 0,285% 0,783% 0,000% 0,000% 1,068% 4,067% 0,267 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 
потребители 

0,536 5,135% 0,285% 3,031% 0,000% 0,000% 3,316% 1,819% 0,546 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,599 5,135% 0,285% 3,031% 0,000% 0,000% 3,316% 1,819% 0,610 

степен на замърсяване 2 0,878 5,135% 0,285% 3,031% 0,000% 0,000% 3,316% 1,819% 0,894 

степен на замърсяване 3 1,305 5,135% 0,285% 3,031% 0,000% 0,000% 3,316% 1,819% 1,329 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,924 5,135% 0,285% 0,000% 0,000% 0,000% 0,285% 4,850% 0,969 

 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2023 г.           
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Ниво 0 
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с 
ДДС 

4,607 

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

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Стара Загора за 2021 г.  
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. 

 

10.  „В и К” АД, гр. Ловеч 

С Решение № БП-Ц-11 от 29.06.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на 

дейността на „В и К” АД, гр. Ловеч като ВиК оператор за периода 2023-2026 г., утвърдила е цени 

на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.07.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г. 

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

2022 г. – м. ноември 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 5,135% по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-11 от 29.06.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване 

ефективността на дружеството за 2023 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или E2023 = 

0,285%. 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови дейности 

и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № 

БП-Ц-5 от 22.08.2019 г., реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2021 г., 

формиращи коефициента Qр2023 за 2023 г., отразяващ разликата между прогнозните и 

действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или 

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

Бъдещи нови активи/дейности  

2021 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет - 

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 

2023г. 

Коефициент Qр 

Водоснабдяване с.Драшкова поляна 4 0 -4,0 0 4,0 

9 697 

 
0,0746% Водоснабдяване с.Дивчовото 3 0 -3,3 0 3,3 

ОБЩО 7,2 0 -7,2 0 7,2 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води   

Бъдещи нови активи/дейности  

2021 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет - 

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 

2023г. 

Коефициент Qр   

Канализационна помпена станция Продимчец 3 0,0 -2,7 0,0 2,7 

228 

 
2,7678% 

  
Канализационна мрежа гр.Априлци, 

кв.Център 
1 0,73 0,2 0,7 -0,2   

Канализационна мрежа гр.Ябланица 7 1,9 -5,1 1,9 5,1   

Канализационна мрежа гр.Луковит 12 18,1 6,2 18,1 -6,2   

Канализационна мрежа с.Петревене 1 0,0 -0,6 0,0 0,6   

Канализационна мрежа с.Румянцево 1 0,0 -0,6 0,0 0,6   

Канализационна мрежа с.Тодоричене 1 0,0 -0,6 0,0 0,6   

Канализационна мрежа с.Торос 1 0,0 -0,6 0,0 0,6   

Канализационна мрежа с.Глогово 1 0,0 -0,6 0,0 0,6   

ОБЩО 25,1 20,8 -4,3 20,8 4,3   
След приспадната корекция от получени 

компенсации за електрическа енергия за 

2021 г. 

   18,8 6,3   

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води   

Бъдещи нови активи/дейности  

2021 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет - 

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 

2023г. 

Коефициент Qр   

ПСБОВ гр.Априлци, кв.Център 3 2,7 -0,2 2,7 0,2 

2 123 
 

3,5736% 

  

ПСОВ гр.Ябланица 179 181,1 1,8 181,1 -1,8   

ПСОВ гр.Луковит 219 257,6 38,4 257,6 -38,4   
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Ниво 0 
ПСБОВ с.Петревене 7 0,0 -7,2 0,0 7,2   

ПСБОВ с.Румянцево 7 0,0 -7,4 0,0 7,4   

ПСБОВ с.Тодоричене 6 0,0 -6,3 0,0 6,3   

ПСБОВ с.Торос 8 0,0 -8,1 0,0 8,1   

ПСОВ с.Глогово 23 0,0 -23 0 23,4   

ОБЩО 453,7 441,4 -12,4 441,4 12,4   
След приспадната корекция от получени 

компенсации за електрическа енергия за 

2021 г. 

   377,9 75,9   

През 2021 г. „В и К“ АД, гр. Ловеч не е извършило разходи за експлоатация на следните 

обекти: Водоснабдяване с. Драшкова поляна и с. Дивчовото, КПС Продимчец, гр. Ловеч, 

канализационна мрежа и ПСБОВ в селата Петревене, Румянцево, Тодоричене, Торос и Глогово. 

През годината дружеството е експлоатирало и е отчело разходи, включени в коефициента Qр за 

следните обекти в услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води: канализационни мрежи 

в гр. Априлци, кв. Център, гр. Ябланица и гр. Луковит,  ПСБОВ-гр. Априлци, кв. центъра, ПСОВ гр. 

Ябланица и ПСОВ гр. Луковит.   

 

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план 

от КЕВР с Решение № БП-Ц-5 от 22.08.2019 г. за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в 

собствени и в публични активи по услуги и системи:                     

 

 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2023 се изчислява, както следва: 

Описание  
Доставяне ВС 

Основна 
Отвеждане Пречистване 

Доставяне ВС 

Непитейна 

Доставяне ВС Друг 

ВиКО 
ОБЩО 

Общо необходими приходи за 2023 г. 10 139 266 2 191,0 - 2 007 14 603 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени за 2020-2021 г. 
74 -1 9 - 29 111 

Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо 

одобрени за 2020-2021 г. 
-1 202 -299 -12 - -43 -1 556 

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. общо 

за периода от влизане в сила на одобрения бизнес 

план 

Общо разчет по БП 

за 2020-2021г.  

Общо за периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2020-

2021 г.  

Общо за периода 

Изпълнение на  планираните 

инвестициите за 2020-2021 г.  

Общо за периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  2 367 1 240 -1 128 52% 

Инвестиции в Собствени активи: 137 211 74 154% 

Инвестиции в Публични активи: 
2 230 1 029 

-1 202 46% 

Отвеждане на отпадъчни води 346 46 -300 13% 

Инвестиции в Собствени активи: 15 14 -1 95% 

Инвестиции в Публични активи: 331 31 -299 10% 

Пречистване на отпадъчни води 113 110 -3 97% 

Инвестиции в Собствени активи: 2 11 9 487% 

Инвестиции в Публични активи: 111 99 -12 89% 

ВС Друг ВиК оператор - ВС Плевен 112 98 -14 87% 

Инвестиции в Собствени активи: 27 47 20 176% 

Инвестиции в Публични активи: 86 51 -34 60% 

ВС Друг ВиК оператор - ВС Троян 12 12 0 97% 

Инвестиции в Собствени активи: 1 9 8 877% 

Инвестиции в Публични активи: 11 2 -9 19% 

ОБЩО регулирана дейност 2 950 1 505 -1 445 51% 
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Ниво 0 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА  0,000% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА  10,656% 

Коефициент Qи - общо 10,656% 

 

 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните 

показатели за ефективност към края на 2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от 

НРКВКУ, съответно за коефициента Y2023, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни 

целеви нива на единните показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2021 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобр

ена 

стъпк

а 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнени

е ПК с 

влияние 

оценка 

качество 

информац

ията 

Качество на 

информацията 

Коефициен

т У 
Разчет Отчет 

Крайна 

оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на 

питейната вода в 

големи зони на 

водоснабдяване  

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% - добро 1 добро -0.30% 

ПК6 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

0.00% 80.61% 1.12% 80.61% 

-

80.61

% 

-1.12% 1.39% 
пълно 

неизпълне

ние 

2 средно 0.60% 

ПК11г 

Рехабилитация на 

водопроводната 

мрежа  

0.59% 0.36% 0.32% 0.36% 0.23% 0.27% - 

пълно 

неизпълне

ние 

1 добро 0.60% 

ПК12г Събираемост  83.51% 86.85% 87.09% 86.85% -3.34% -3.58% 107.19% добро 1 добро -0.30% 

ПК12е 

Ефективност на 

изграждане на 

водомерното 

стопанство  

34.45% 51.68% 32.96% 51.68% 

-

17.23

% 

1.49% -8.65% 
пълно 

неизпълне

ние 

1 добро 0.60% 

Стойност на коефициент У 1.20% 

 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2022) и коефициент X2023: 

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

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2023 г. 

Инфлация 

- юли -
ноември 

2022 г. 

Х2023= Е2023 + Qр2023 + Qи2023 + 

Y2023 

Х2023 И - X 

Ц2023= ЦБП 

2023*                               

(1+ И2022-

X2023) 

Е2023 Qр2023 Qи2023 Y2023 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2023 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 2,534 5,135% 0,285% 0,075% 10,656% 1,200% 12,216% -7,081% 2,355 

Отвеждане на отпадъчни води 0,128 5,135% 0,285% 2,768% 10,656% 1,200% 14,909% -9,774% 0,115 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,996 5,135% 0,285% 3,574% 10,656% 1,200% 15,715% -10,580% 0,891 

Промишлени и други стопански 
потребители 

                  

степен на замърсяване 1 1,102 5,135% 0,285% 3,574% 10,656% 1,200% 15,715% -10,580% 0,985 

степен на замърсяване 2 1,953 5,135% 0,285% 3,574% 10,656% 1,200% 15,715% -10,580% 1,746 

степен на замърсяване 3 2,034 5,135% 0,285% 3,574% 10,656% 1,200% 15,715% -10,580% 1,819 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,126 5,135% 0,285% 0,000% 10,656% 1,200% 12,141% -7,006% 0,117 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2023 г.           

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

ДДС 
4,033 

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

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 
лице от домакинство за област Ловеч за 2021 г.  

4,232 
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Ниво 0 

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

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

 

11.  „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище 

С Решение № БП-Ц-12 от 29.06.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на 

дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище като ВиК оператор за периода 

2023-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.07.2022 г., и е одобрила цени 

на ВиК услуги за 2023-2026 г. 

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

2022 г. – м. ноември 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 5,135% по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-12 от 29.06.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване 

ефективността на дружеството за 2023 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или E2023 = 

0,285%. 

 

В одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-1 от 27.02.2020 г. за регулаторен 

период 2017-2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно 

коефициентът Qр2023 = 0%. 

 

 

Доколкото бизнес плана на дружеството, одобрен с Решение на КЕВР № БП-Ц-1 от 

27.02.2020 г., се е прилагал от 01.03.2020 г., разчетените и отчетени инвестиции за 2020 г. са 

преизчислени пропорционално за периода на прилагане на новия бизнес план (10 месеца), а 

инвестициите за 2021 г. са взети в пълен размер. Преизчислените данни за разчетените и отчетени 

инвестиции са представени в следващата таблица: 

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. 

пропорционално за периода от влизане в сила на 

одобрения бизнес план 

Общо разчет по БП 

за 2020-2021 г., 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2020-

2021 г. 

Пропорционално за 

периода 

Изпълнение на  планираните 

инвестициите за 2020-2021 г.  

Пропорционално за периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  1 393 1 008 -385 72% 

Инвестиции в Собствени активи: 475 98 -377 21% 

Инвестиции в Публични активи: 
918 910 

-8 99% 

Отвеждане на отпадъчни води 238 3 -234 1% 

Инвестиции в Собствени активи: 14,0 0,8 -13 6% 

Инвестиции в Публични активи: 223,7 2,4 -221 1% 

Пречистване на отпадъчни води 103 4 -99 4% 

Инвестиции в Собствени активи: 4,3 0,1 -4 3% 

Инвестиции в Публични активи: 99,0 4,3 -95 4% 

ВС Друг ВиК оператор 0 0 0 0% 

ОБЩО регулирана дейност 1 734 1 016 -718 59% 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2023 се изчислява, както следва: 

Описание  
Доставяне ВС 

Основна 
Отвеждане Пречистване 

Доставяне ВС 

Непитейна 

Доставяне ВС Друг 

ВиКО 
ОБЩО 

Общо необходими приходи за 2023 г. 14 105 681 1 626  - 57 16 469 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени - пропорционално за 2020-2021 г. 
-377 -13 -4 - 0 -394 

Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо 

одобрени - пропорционално за 2020-2021 г. 
-8 -221 -95 - 0 -324 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА - пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план 2,394% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА - пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план  1,967% 
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Коефициент Qи - общо 4,361% 

 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните 

показатели за ефективност към края на 2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от 

НРКВКУ, съответно за коефициента Y2023, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни 

целеви нива на единните показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2021 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобр

ена 

стъпк

а 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнени

е ПК с 

влияние 

оценка 

качество 

информац

ията 

Качество на 

информацията 

Коефициен

т У 
Разчет Отчет 

Крайна 

оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на 

питейната вода в 

големи зони на 

водоснабдяване  

99,79% 99,01% 99,94% 53,67% 0,78% -0,15% - добро 1 добро -0,30% 

ПК6 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

1,40% 80,33% 38,81% 90,03% 

-

78,93

% 

-37,41% 47,40% лошо 3 лошо 0,30% 

ПК11г 

Рехабилитация на 

водопроводната 

мрежа  

0,14% 0,40% 0,21% 100,00% -0,26% -0,07% 26,92% лошо 3 лошо 0,30% 

ПК12г Събираемост  91,03% 92,52% 86,73% 0,00% -1,49% 4,30% -288,59% 

пълно 

неизпълне

ние 

1 добро 0,60% 

ПК12е 

Ефективност на 

изграждане на 

водомерното 

стопанство  

80,30% 82,48% 93,98% 0,00% -2,18% -13,68% 627,52% добро 2 средно -0,30% 

Стойност на коефициент У 0,60% 

 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2022) и коефициент X2023:  

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

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2023 г. 

Инфлация 

- юли -
ноември 

2022 г. 

Х2023= Е2023 + Qр2023 + Qи2023 + 

Y2023 

Х2023 И - X 

Ц2023= ЦБП 

2023*                               

(1+ И2022-

X2023) 

Е2023 Qр2023 Qи2023 Y2023 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2023 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 3,021 5,135% 0,285% 0,000% 4,361% 0,600% 5,246% -0,111% 3,018 

Отвеждане на отпадъчни води 0,249 5,135% 0,285% 0,000% 4,361% 0,600% 5,246% -0,111% 0,249 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,509 5,135% 0,285% 0,000% 4,361% 0,600% 5,246% -0,111% 0,508 

Промишлени и други стопански 
потребители 

                  

степен на замърсяване 1 0,715 5,135% 0,285% 0,000% 4,361% 0,600% 5,246% -0,111% 0,714 

степен на замърсяване 2 0,856 5,135% 0,285% 0,000% 4,361% 0,600% 5,246% -0,111% 0,855 

степен на замърсяване 3 1,065 5,135% 0,285% 0,000% 4,361% 0,600% 5,246% -0,111% 1,064 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,731 5,135% 0,285% 0,000% 4,361% 0,600% 5,246% -0,111% 0,730 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2023 г.           

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

ДДС 
4,530 

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

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Търговище за 2021 г.  
5,080 

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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12. „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД  

С Решение № БП-Ц-13 от 29.06.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на 

дейността на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД като ВиК оператор за периода 2023-

2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.07.2022 г., и е одобрила цени на 

ВиК услуги за 2023-2026 г. 

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

2022 г. – м. ноември 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 5,135% по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-13 от 29.06.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване 

ефективността на дружеството за 2023 г. в размер на 9,180% от инфлационния индекс, или E2023 = 

0,471%. 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови дейности 

и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № 

БП-Ц-3 от 28.04.2017 г., реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2021 г., 

формиращи коефициента Qр2023 за 2023 г., отразяващ разликата между прогнозните и 

действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или 

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

Бъдещи нови активи/дейности  

2021 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет - 

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2023г. 

Коефициент Qр 

въоръжена и противопожарна охрана 418 787 369 787 -369 
54 476 

 
-0,6774% 

ОБЩО 418 787 369 787 -369 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи/дейности  

2021 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет - 

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2023г. 

Коефициент Qр 

въоръжена и противопожарна охрана 60 85 25 85 -25 
10 010 

 
-0,2498% 

ОБЩО 60 85 25 85 -25 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи/дейности  

2021 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет - 

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2023г. 

Коефициент Qр 

въоръжена и противопожарна охрана 120 176 56 176 -56 

16 328 
 

 

-0,1475% 

Реконструкция, модернизация, и разширение 

на ПСОВ - Златни Пясъци в т.ч разходи за 

материали, включени в одобрените цени на 

ВиК услуги 

333 459 126 459 -126 

ОБЩО 453 635 182 635 -182 

След приспадната корекция от получени 

компенсации за електрическа енергия за 

2021 г. 

   477 -24 

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

ПСОВ-Златни пясъци са посочени следните бъдещи нови разходи за периода на бизнес плана, 

съгласно представената от дружеството информация в Справка № 12.1 на бизнес плана: 

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.) 

Пречистване 

на 

отпадъчните 

води 

2021 г. 

реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ-

Златни пясъци  
1 856 

Дружеството е планирало за 2021 г. оперативни разходи, включени в коефициента Qр за 

реконструкция на ПСОВ Златни Пясъци в размер на 1 856 хил. лв., от които 1 523 хил. лв. са разходи 

за амортизации, които не са включени в цената на услугата. ВиК операторът не е отчел такива 

разходи за 2021 г. като посочва, че през октомври 2020 г. е въведена в експлоатация ПСОВ - Златни 

пясъци, която е реконструирана, модернизирана и разширена по Оперативна програма „Околна 

среда 2007 - 2013 г.“. С оглед на това, че в планираните разходи в размер на 1 856 хил. лв., 1 523 

хил. лв. от тях са разходи за амортизации, които не са включени в цената на услугата, то нетната 

стойност от 333 хил. лв. следва да се счита за бъдещи разходи, включени в коефициента Qp. 
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Дружеството е отчело и доказало извършени разходи в размер на 459 хил. лв. за ПСОВ Златни 

Пясъци - за електроенергия, коагуланти и флокуланти. 

 

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план 

от КЕВР с Решение № БП-Ц-3 от 28.04.2017 г. за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в 

собствени и в публични активи по услуги и системи: 

                     ВиК услуги и системи за 

периода 2020-2021 г.  

Общо за периода 

Общо разчет по БП 

за 2020-2021г.  

Общо за периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2020-

2021 г.  

Общо за периода 

Изпълнение на  планираните 

инвестициите за 2020-2021 г.  

Общо за периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  7 091 14 781 7 689 208% 

Инвестиции в Собствени активи: 1 096 1 734 
638 158% 

Инвестиции в Публични активи: 
5 995 13 046 

7 051 218% 

Отвеждане на отпадъчни води 2 752 2 996 244 109% 

Инвестиции в Собствени активи: 406 432 
26 106% 

Инвестиции в Публични активи: 2 346 2 564 
218 109% 

Пречистване на отпадъчни води 1 176 2 049 874 174% 

Инвестиции в Собствени активи: 246 446 
200 181% 

Инвестиции в Публични активи: 930 1 603 
674 172% 

ВС Друг ВиК оператор 0 0 0 0% 

ОБЩО регулирана дейност 11 019 19 825 8 806 180% 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2023 се изчислява, както следва: 

Описание  
Доставяне ВС 

Основна 
Отвеждане Пречистване 

Доставяне ВС 

Непитейна 

Доставяне ВС Друг 

ВиКО 
ОБЩО 

Общо необходими приходи за 2023 г. 59 115 11 708 17 134 80 253 88 290 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени за 2020-2021 г. 
638 26 200 - 0 864 

Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо 

одобрени за 2020-2021 г. 
7 051 218 674 - 0 7 943 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА  0,000% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА  0,000% 

Коефициент Qи - общо 0,000% 

 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните 

показатели за ефективност към края на 2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от 

НРКВКУ, съответно за коефициента Y2023, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни 

целеви нива на единните показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2021 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобре

на 

стъпка 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнени

е ПК с 

влияние 

оценка 

качество 

информац

ията 

Качество на 

информацията 

Коефициен

т У 
Разчет Отчет 

Крайна 

оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на 

питейната вода в 

големи зони на 

водоснабдяване  

97,43% 98,68% 99,72% 99,01% -1,25% -2,29% 183,20% добро 1 добро -0,30% 

ПК6 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

0,00% 80,27% 87,44% 80,27% -80,27% -87,44% 108,93% добро 1 добро -0,30% 

ПК11г 

Рехабилитация на 

водопроводната 

мрежа  

0,07% 0,42% 0,43% 0,42% -0,35% -0,36% 102,86% добро 1 добро -0,30% 

ПК12г Събираемост  80,59% 82,53% 88,66% 82,53% -1,94% -8,07% 415,98% добро 1 добро -0,30% 

ПК12е 
Ефективност на 

изграждане на 
39,05% 51,57% 45,96% 51,57% -12,52% -6,91% 55,19% лошо 1 добро 0,30% 
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водомерното 

стопанство  

Стойност на коефициент У -0,90% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2022) и коефициент X2023: 

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

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2023 г. 

Инфлация 
- юли -

ноември 

2022 г. 

Х2023= Е2023 + Qр2023 + Qи2023 + 

Y2023 

Х2023 И - X 

Ц2023= ЦБП 

2023*                               

(1+ И2022-

X2023) 

Е2023 Qр2023 Qи2023 Y2023 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2023 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 2,529 5,135% 0,471% -0,677% 0,000% -0,900% -1,106% 6,241% 2,687 

Отвеждане на отпадъчни води 0,626 5,135% 0,471% -0,250% 0,000% -0,900% -0,678% 5,814% 0,662 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях потребители 0,778 5,135% 0,471% -0,147% 0,000% -0,900% -0,576% 5,711% 0,822 

Промишлени и други стопански потребители                   

степен на замърсяване 1 1,022 5,135% 0,471% -0,147% 0,000% -0,900% -0,576% 5,711% 1,080 

степен на замърсяване 2 1,354 5,135% 0,471% -0,147% 0,000% -0,900% -0,576% 5,711% 1,431 

степен на замърсяване 3 1,643 5,135% 0,471% -0,147% 0,000% -0,900% -0,576% 5,711% 1,737 

Доставяне на вода с непитейни качества 0,631 5,135% 0,471% 0,000% 0,000% -0,900% -0,429% 5,564% 0,666 

Доставяне вода на друг ВиК оператор 0,902 5,135% 0,471% 0,000% 0,000% -0,900% -0,429% 5,564% 0,952 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2023 г.           

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

ДДС 
5,005 

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 2021 г.  
5,982 

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 - Дунав” ЕООД, гр. Разград 

С Решение № БП-Ц-14 от 21.07.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на 

дейността на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград като ВиК оператор за периода 2022-2026 

г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.08.2022 г., и е одобрила цени на ВиК 

услуги за 2023-2026 г. 

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

август 2022 г. – м. ноември 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 4,016% по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-14 от 21.07.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване 

ефективността на дружеството за 2023 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или E2023 = 

0,223%. 

 

В одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-6 от 22.08.2019 г. за регулаторен 

период 2017-2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно 

коефициентът Qр2023 = 0%. 

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план 

от КЕВР с Решение № БП-Ц-6 от 22.08.2019 г. за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в 

собствени и в публични активи по услуги и системи: 
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ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г.  

Oбщо за периода 

Общо разчет по БП 

за 2020-2021г.  

Общо за периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2020-

2021 г.  

Общо за периода 

Изпълнение на  планираните 

инвестициите за 2020-2021 г.  

Общо за периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  1 642 983 -659 60% 

Инвестиции в Собствени активи: 338 135 -203 40% 

Инвестиции в Публични активи: 
1 304 848 

-456 65% 

Отвеждане на отпадъчни води 82 7 -75 9% 

Инвестиции в Собствени активи: 48 1 -47 2% 

Инвестиции в Публични активи: 34 6 -28 18% 

Пречистване на отпадъчни води 117 54 -64 46% 

Инвестиции в Собствени активи: 53 9 -45 16% 

Инвестиции в Публични активи: 64 45 -19 70% 

Доставяне вода на друг ВиК оператор - ВиК 

Търговище 0 0 - - 

Доставяне вода на друг ВиК оператор - ВиК Исперих 0 0 - - 

ОБЩО регулирана дейност 1 841 1 044 -798 57% 

 

Във връзка с гореизложеното, както и в следствие корекция на изпълнението на инвестиции 

в публични ВиК активи поради преизчислени цени на ВиК услуги за 2020 г. до нивото на социална 

поносимост, коефициент Qи2023 се изчислява, както следва: 

Описание  

Доставяне 

ВС 

Основна 

Отвеждане 
Пречист

ване 

Доставяне 

ВС 

Непитейна 

Доставяне ВС 

Друг ВиКО 
ОБЩО 

ОБЩО след 

корекция 

Общо необходими приходи за 2023 г. 13 031 294 1 277 -  156 14 759 14 759 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени за 2020-2021 г. 
-203 -47 -45 - 0 -295 -295 

Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо 

одобрени за 2020-2021 г. 
-456 -28 -19 - 0 -503 0 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА  1,995% 
1,995% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА  3,408% 
0% 

Коефициент Qи - общо 5,404% 
1,995% 

 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните 

показатели за ефективност към края на 2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от 

НРКВКУ, съответно за коефициента Y2023, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни 

целеви нива на единните показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2021 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобре

на 

стъпка 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнени

е ПК с 

влияние 

оценка 

качество 

информац

ията 

Качество на 

информацията 

Коефициен

т У 
Разчет Отчет 

Крайна 

оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на 

питейната вода в 

големи зони на 

водоснабдяване  

98,89% 99,63% 99,54% 99,63% -0,74% -0,65% 87,84% средно 1 добро 0,00% 

ПК6 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

31,03% 80,46% 38,71% 80,46% -49,43% -7,68% 15,54% 

пълно 

неизпълне

ние 

2 средно 0,60% 

ПК11г 

Рехабилитация на 

водопроводната 

мрежа  

0,42% 0,67% 0,44% 0,67% -0,25% -0,02% 8,00% 
пълно 

неизпълне

ние 

3 лошо 0,60% 

ПК12г Събираемост  88,76% 90,24% 87,46% 90,24% -1,48% 1,30% -87,84% 

пълно 

неизпълне

ние 

1 добро 0,60% 

ПК12е 

Ефективност на 

изграждане на 

водомерното 

стопанство  

65,46% 80,01% 68,82% 80,01% -14,55% -3,36% 23,09% лошо 2 средно 0,30% 

Стойност на коефициент У 2,10% 
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В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2022) и коефициент X2023: 

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

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2023 г. 

Инфлация 
- август -

ноември 

2022 г. 

Х2023= Е2023 + Qр2023 + Qи2023 + 

Y2023 

Х2023 И - X 

Ц2023= ЦБП 

2023*                               

(1+ И2022-

X2023) 

Е2023 Qр2023 Qи2023 Y2023 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2023 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 3,953 4,016% 0,223% 0,000% 1,995% 2,100% 4,318% -0,302% 3,941 

Отвеждане на отпадъчни води 0,196 4,016% 0,223% 0,000% 1,995% 2,100% 4,318% -0,302% 0,195 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 
потребители 

0,378 4,016% 0,223% 0,000% 1,995% 2,100% 4,318% -0,302% 0,377 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,597 4,016% 0,223% 0,000% 1,995% 2,100% 4,318% -0,302% 0,595 

степен на замърсяване 2 0,607 4,016% 0,223% 0,000% 1,995% 2,100% 4,318% -0,302% 0,605 

степен на замърсяване 3 0,761 4,016% 0,223% 0,000% 1,995% 2,100% 4,318% -0,302% 0,759 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор  1,115 4,016% 0,223% 0,000% 1,995% 2,100% 4,318% -0,302% 1,112 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2023 г.           

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

ДДС 
5,416 

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 
съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Разград за 2021 г.  
5,384 

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

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

 

Видно от анализа на социалната поносимост на цените на ВиК услугите за битови и 

приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители същите са над нивото на социалната 

поносимост на цената на ВиК услуги. 

Съгласно чл. 7, т. 1 от ЗРВКУ, при осъществяване на дейността си Комисията се ръководи от 

принципа за осигуряване на условия за предоставяне на всеобщ достъп до и социална поносимост 

на ВиК услугите, а съгласно чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗРВКУ при изпълнение на правомощията си за 

регулиране на цените на ВиК услугите Комисията се ръководи от принципите по чл. 7 и от 

социалната поносимост на цената на ВиК услугите. 

В тази връзка и на основание чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗРВКУ изменените по реда на глава четвърта, 

раздел ІІ от НРЦВКУ цени на ВиК услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са преизчислени до нивото на социалната поносимост за област Разград за 2021 

г. въз основа на дела на всяка от услугите - доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни 

води в изменената комплексна цена без ДДС: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени за 2023 

г., подлежащи 
на последваща 

корекция   

Цени за 

утвърждаване 

след 
изменение 

2023 г. 

Дял на 

услугата от 

изменената 
комплексна 

цена без ДДС 

Цени за утвърждаване 
до нивото на 

социалната 

поносимост 

Доставяне вода на потребителите 3,953 3,941 87,33% 3,918 

Отвеждане на отпадъчни води 0,196 0,195 4,32% 0,194 

Пречистване на отпадъчни води за 

битови и приравнените към тях 

потребители 

0,378 0,377 8,35% 0,375 
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Комплeксна цена без ДДС 4,527 4,513 100,00% 4,487 

Комплeксна цена с ДДС 5,432 5,416   5,384 

 

Въз основа на гореизложеното, цените на предоставяните от „Водоснабдяване - Дунав” 

ЕООД, гр. Разград ВиК услуги за 2023 г. са, както следва: 

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

Одобрени цени 

за 2023 г., 

подлежащи на 

последваща 

корекция  

И - Х 

Цени за 

утвърждаване 

след изменение 

2023 г., с отчетен 

ефект на 

социална 

поносимост                                      

Доставяне вода на потребителите 3,953  3,918 

Отвеждане на отпадъчни води 0,196  0,194 

Пречистване на отпадъчни води      

Битови и приравнените към тях потребители 0,378  0,375 

Промишлени и други стопански потребители      

степен на замърсяване 1 0,597 -0,302% 0,595 

степен на замърсяване 2 0,607 -0,302% 0,605 

степен на замърсяване 3 0,761 -0,302% 0,759 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 1,115 -0,302% 1,112 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите след отчитане на ефекта от 

социална поносимост: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2023 г.           

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

ДДС 

5,384 

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

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 
лице от домакинство за област Разград за 2021  г.  

5,384 

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

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

 

 

14. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра 

С Решение № БП-Ц-15 от 21.07.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на 

дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра като ВиК оператор за периода 

2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.08.2022 г., и е одобрила цени 

на ВиК услуги за 2023-2026 г. 

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

август 2022 г. – м. ноември 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 4,016% по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-15 от 21.07.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване 

ефективността на дружеството за 2023 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или E2023 = 

0,223%. 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови дейности 

и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № 

БП-Ц-7 от 09.06.2017 г., реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2021 г., 

формиращи коефициента Qр2023 за 2023 г., отразяващ разликата между прогнозните и 

действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или 

експлоатация и поддръжка на нови активи:  

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води  

Бъдещи нови активи/дейности  

2021 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет - 

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 

2023г. 

Коефициент Qр 

КПС1 КПС2- Силистра 55 46,76 -8,24 46,76 8,24 806 3,9253% 
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ОБЩО 55 46,76 -8,24 46,76 8,24 

След приспадната корекция от получени 

компенсации за електрическа енергия за 

2021 г. 

- - - 23,4 31,6 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води  

Бъдещи нови активи/дейности  

2021 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет - 

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 

2023г. 

Коефициент Qр 

ПСОВ гр. Силистра 713 753 40 753 -40 

1 798 

 

 

8,9877% 

ПСОВ Главиница 152 163 11 163 -11 

ПСОВ Ситово 74 0 -74 0 74 

ОБЩО 938 916 -22 916 22 

След приспадната корекция от получени 

компенсации за електрическа енергия за 

2021 г. 

- - - 776,5 161,6 

През 2021 г. дружеството не е реализирало предвидените разходи за ПСОВ Ситово, 

доколкото същата не е приета за експлоатация и поддръжка. 

 

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план 

от КЕВР с Решение № БП-Ц-7 от 09.06.2017 г. за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в 

собствени и в публични активи по услуги и системи: 

       ВиК услуги и системи за периода 

2020-2021 г. 

Oбщо за периода  

Общо разчет по БП 

за 2020-2021г.  

Общо за периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2020-

2021 г.  

Общо за периода 

Изпълнение на  планираните 

инвестициите за 2020-2021 г.  

Общо за периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  1 505 2 555 1 050 170% 

Инвестиции в Собствени активи: 258 490 233 190% 

Инвестиции в Публични активи: 
1 248 2 065 

817 165% 

Отвеждане на отпадъчни води 51 437 386 858% 

Инвестиции в Собствени активи: 0 30 30 36039% 

Инвестиции в Публични активи: 51 407 356 800% 

Пречистване на отпадъчни води 44 49 5 111% 

Инвестиции в Собствени активи: 0 15 15 27680% 

Инвестиции в Публични активи: 44 34 -10 78% 

ОБЩО регулирана дейност 1 601 3 042 1 441 190% 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2023 се изчислява, както следва: 

Описание  
Доставяне ВС 

Основна 
Отвеждане Пречистване 

Доставяне ВС 

Непитейна 

Доставяне ВС Друг 

ВиКО 
ОБЩО 

Общо необходими приходи за 2023 г. 12 820 1 127 1 841  - -  15 789 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени за 2020-2021 г. 
233 30 15 - - 278 

Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо 

одобрени за 2020-2021 г. 
817 356 -10 - - 1 163 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА  0,000% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА  0,000% 

Коефициент Qи - общо 0,000% 

 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните 

показатели за ефективност към края на 2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от 

НРКВКУ, съответно за коефициента Y2023, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни 

целеви нива на единните показатели за ефективност: 
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ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2021 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобр

ена 

стъпк

а 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнени

е ПК с 

влияние 

оценка 

качество 

информац

ията 

Качество на 

информацията 

Коефициен

т У 
Разчет Отчет 

Крайна 

оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на 

питейната вода в 

големи зони на 

водоснабдяване  

99,60% 99,02% 100,00% 99,02% 0,58% -0,40% - добро 1 добро -0,30% 

ПК6 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

15,83% 80,00% 75,83% 80,00% 

-

64,17

% 

-60,00% 93,50% добро 2 средно -0,30% 

ПК11г 

Рехабилитация на 

водопроводната 

мрежа  

0,07% 0,42% 0,11% 0,42% -0,35% -0,04% 11,43% 
пълно 

неизпълне

ние 

2 средно 0,60% 

ПК12г Събираемост  87,70% 90,21% 87,36% 90,21% -2,51% 0,34% -13,55% 

пълно 

неизпълне

ние 

1 добро 0,60% 

ПК12е 

Ефективност на 

изграждане на 

водомерното 

стопанство  

58,83% 76,48% 24,66% 76,48% 

-

17,65

% 

34,17% -193,60% 
пълно 

неизпълне

ние 

2 средно 0,60% 

Стойност на коефициент У 1,20% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2022) и коефициент X2023:  

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

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2023 г. 

Инфлация 

- август -

ноември 
2022 г. 

Х2023= Е2023 + Qр2023 + Qи2023 + 

Y2023 

Х2023 И - X 

Ц2023= ЦБП 

2023*                               

(1+ И2022-

X2023) 

Е2023 Qр2023 Qи2023 Y2023 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2023 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 3,020 4,016% 0,223% 0,000% 0,000% 1,200% 1,423% 2,593% 3,098 

Отвеждане на отпадъчни води 0,528 4,016% 0,223% 3,925% 0,000% 1,200% 5,348% -1,332% 0,521 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,871 4,016% 0,223% 8,988% 0,000% 1,200% 10,411% -6,394% 0,815 

Промишлени и други стопански 
потребители 

                  

степен на замърсяване 1 0,996 4,016% 0,223% 8,988% 0,000% 1,200% 10,411% -6,394% 0,932 

степен на замърсяване 2 1,506 4,016% 0,223% 8,988% 0,000% 1,200% 10,411% -6,394% 1,410 

степен на замърсяване 3 2,000 4,016% 0,223% 8,988% 0,000% 1,200% 10,411% -6,394% 1,872 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2023 г.           

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

5,321 

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 2021 г.  

5,545 

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“ ООД, гр. Враца 

С Решение № БП-Ц-16 от 29.07.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на 

дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца като ВиК оператор за периода 2022-

2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.08.2022 г., и е одобрила цени на 

ВиК услуги за 2023-2026 г. 

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

август 2022 г. – м. ноември 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 4,016% по данни на НСИ. 
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С Решение № БП-Ц-16 от 29.07.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване 

ефективността на дружеството за 2023 г. в размер на 3,680% от инфлационния индекс, или E2023 = 

0,148%. 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови дейности 

и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план от КЕВР с  Решение № 

БП-Ц-7 от 03.10.2019 г., след Решение № 10477 от 05.07.2019 г. на ВАС за отмяна на Решение № 

БП-Ц-22 от 30.11.2017 г., реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2021 г., 

формиращи коефициента Qр2023 за 2023 г., отразяващ разликата между прогнозните и 

действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или 

експлоатация и поддръжка на нови активи: 
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи/дейности  

2021 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет - 

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 

2023г. 

Коефициент Qр 

ел.енергия 105 0 -105 0 105 

2 461 8,3299% 
трудови възнаграждения 78 0 -78 0 78 

социални и здравни осигуровки 22 0 -22 0 22 

ОБЩО 205 0 -205 0 205 

ВиК операторът не отчита допълнителни разходи за нови обекти, включени в коефициента 

Qp за Реконструкция на ПСОВ Враца за 2021 г. в Справка № 18.2 „Допълнителни разходи включени 

в коефициент Qр за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи за 2021 г.“.

  

 

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план 

от КЕВР с Решение № БП-Ц-7 от 03.10.2019 г., след Решение № 10477 от 05.07.2019 г. на ВАС за 

отмяна на Решение № БП-Ц-22 от 30.11.2017 г. за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в 

собствени и в публични активи по услуги и системи: 

                    ВиК услуги и системи за периода 

2020-2021 г.  

Oбщо за периода 

Общо разчет по БП 

за 2020-2021г.  

Общо за периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2020-

2021 г.  

Общо за периода 

Изпълнение на  планираните 

инвестициите за 2020-2021 г.  

Общо за периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  4 756 4 262 -494 90% 

Инвестиции в Собствени активи: 443 447 4 101% 

Инвестиции в Публични активи: 
4 313 3 815 

-498 88% 

Отвеждане на отпадъчни води 726 473 -252 65% 

Инвестиции в Собствени активи: 448 322 -126 72% 

Инвестиции в Публични активи: 278 151 -127 54% 

Пречистване на отпадъчни води 693 73 -620 11% 

Инвестиции в Собствени активи: 87 24 -62 28% 

Инвестиции в Публични активи: 606 49 -558 8% 

Доставяне на вода с непитейни качества 18 11 -7 61% 

Инвестиции в Собствени активи: 

 2 0 -2 0% 

Инвестиции в Публични активи: 

 16 11 -5 69% 

Доставяне на вода на „ВиК“ ООД, гр. Монтана 0 0 0 0% 

ОБЩО регулирана дейност 6 193 4 819 -1 374 78% 

 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2023 се изчислява, както следва: 

Описание  
Доставяне ВС 

Основна 
Отвеждане Пречистване 

Доставяне ВС 

Непитейна 

Доставяне ВС Друг 

ВиКО 
ОБЩО 
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Общо необходими приходи за 2023 г. 16 453 1 509 2 645 89 45 20 742 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени за 2020-2021 г. 
4 -126 -62 -2 0 -186 

Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо 

одобрени за 2020-2021 г. 
-498 -127 -558 -5 0 -1 188 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА  0,897% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА  5,726% 

Коефициент Qи - общо 6,622% 

 

 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните 

показатели за ефективност към края на 2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от 

НРКВКУ, съответно за коефициента Y2023, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни 

целеви нива на единните показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2021 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобре

на 

стъпка 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнени

е ПК с 

влияние 

оценка 

качество 

информац

ията 

Качество на 

информацията 

Коефициен

т У 
Разчет Отчет 

Крайна 

оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на 

питейната вода в 

големи зони на 

водоснабдяване  

95.00% 96.00% 100.00% 96.00% -1.00% -5.00% 500.00% добро 1 добро -0.30% 

ПК6 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

0.00% 70.11% 40.00% 70.11% -70.11% -40.00% 57.05% лошо 3 лошо 0.30% 

ПК11г 

Рехабилитация на 

водопроводната 

мрежа  

2.05% 1.76% 2.30% 1.76% 0.29% -0.25% - добро 3 лошо -0.30% 

ПК12г Събираемост  85.74% 88.89% 96.63% 88.89% -3.15% -10.89% 345.71% добро 1 добро -0.30% 

ПК12е 

Ефективност на 

изграждане на 

водомерното 

стопанство  

40.35% 68.84% 39.03% 68.84% -28.49% 1.32% -4.63% 

пълно 

неизпълне

ние 

2 средно 0.60% 

Стойност на коефициент У 0.00% 

 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2022) и коефициент X2023:  

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

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2023 г. 

Инфлация 

- август -
ноември 

2022 г. 

Х2023= Е2023 + Qр2023 + Qи2023 + 

Y2023 

Х2023 И - X 

Ц2023= ЦБП 

2023*                               

(1+ И2022-

X2023) 

Е2023 Qр2023 Qи2023 Y2023 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2023 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 2,361 4,016% 0,148% 0,000% 6,622% 0,000% 6,770% -2,754% 2,296 

Отвеждане на отпадъчни води 0,401 4,016% 0,148% 0,000% 6,622% 0,000% 6,770% -2,754% 0,390 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях потребители 0,671 4,016% 0,148% 8,330% 6,622% 0,000% 15,100% -11,084% 0,597 

Промишлени и други стопански потребители                   

степен на замърсяване 1 1,028 4,016% 0,148% 8,330% 6,622% 0,000% 15,100% -11,084% 0,914 

степен на замърсяване 2 1,098 4,016% 0,148% 8,330% 6,622% 0,000% 15,100% -11,084% 0,976 

степен на замърсяване 3 1,357 4,016% 0,148% 8,330% 6,622% 0,000% 15,100% -11,084% 1,207 

Доставяне на вода с непитейни качества 2,316 4,016% 0,148% 0,000% 6,622% 0,000% 6,770% -2,754% 2,252 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,246 4,016% 0,148% 0,000% 6,622% 0,000% 6,770% -2,754% 0,239 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 
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Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2023 г.           

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

ДДС 
3,940 

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 
съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Враца за 2021 г.  
6,089 

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“ ЕАД, гр. Бургас 

С Решение № БП-Ц-17 от 29.07.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на 

дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас като ВиК оператор за периода 2022-

2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.08.2022 г., и е одобрила цени на 

ВиК услуги за 2023-2026 г. 

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

август 2022 г. – м. ноември 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 4,016% по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-17 от 29.07.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване 

ефективността на дружеството за 2023 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или E2023 = 

0,223%. 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови дейности 

и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план от КЕВР с   Решение № 

БП-Ц-5 от 26.11.2020 г., след Решение № 3916 от 13.03.2020 г. на ВАС за отмяна на Решение № БП-

Ц-20 от 30.11.2017 г., реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2021 г., 

формиращи коефициента Qр2023 за 2023 г., отразяващ разликата между прогнозните и 

действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или 

експлоатация и поддръжка на нови активи: 

 

 
Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи/дейности  

2021 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет - 

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 

2023г. 

Коеифициент 

Qр 

КПС 1 М.Рудник 4 11 7 11 -7 

9 323 
 

-2,8964% 

КПС 3 М.Рудник 0 19 19 19 -19 

КПС 4 М.Рудник 1 9 8 9 -8 

КПС Вая - шнекова помпена 26 64 38 64 -38 

КПС Рибари кв. Акации 0 9 9 9 -9 

КПС 1 Крайморие 0 9 9 9 -9 

КПС 2 Крайморие 2 16 14 16 -14 

КПС Д. Езеово 12 60 48 60 -48 

КПС Сарафово 16 48 32 48 -32 

КПС 2 Г. Езерово 2 9 7 9 -7 

КПС Юрта 1 32 31 32 -31 

КПС 12 Сл. Бряг 21 28 7 28 -7 

КПС 13 Сл. Бряг 24 29 5 29 -5 

КПС 14 Сл. Бряг 35 74 39 74 -39 

КПС 15 Сл. Бряг 87 310 223 310 -223 

ОБЩО 231 727 496 727 -496 

След приспадната корекция от получени 

компенсации за електрическа енергия за 

2021 г. 

- - - 501,0 -270,0 
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Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи/дейности  

2021 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет - 

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 

2023г. 

Коеифициент 

Qр 

ПСОВ Обзор 476 703 227 703 -227 

20 647 

 
-2,7201% 

ПСОВ Ветрен 247 376 129 376 -129 

ПСОВ Г.Езерово 76 116 40 116 -40 

ПСОВ Созопол 496 799 303 799 -303 

ПСОВ Веселие 41 49 8 49 -8 

ПСОВ Пирне 38 35 -3 35 3 

ПСОВ Манолич 46 42 -4 42 4 

ПСОВ Маринка 41 144 103 144 -103 

ПСОВ Средец 285 416 131 412,7 -127,7 

ОБЩО 1746 2680 934 2676,7 -930,7 

След приспадната корекция от получени 

компенсации за електрическа енергия за 

2021 г. 

- - - 2307,6 -561,6 

 

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план 

от КЕВР с Решение № БП-Ц-5 от 26.11.2020 г., след Решение № 3916 от 13.03.2020 г. на ВАС за 

отмяна на Решение № БП-Ц-20 от 30.11.2017 г. за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в 

собствени и в публични активи по услуги и системи: 

                     ВиК услуги и системи за 

периода 2020-2021 г.  

Oбщо за периода 

Общо разчет по БП 

за 2020-2021г.  

Общо за периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2020-

2021 г.  

Общо за периода 

Изпълнение на  планираните 

инвестициите за 2020-2021 г.  

Общо за периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  19 355 24 183 4 829 125% 

Инвестиции в Собствени активи: 2 624 2 026 -598 77% 

Инвестиции в Публични активи: 
16 731 22 157 

5 426 132% 

Отвеждане на отпадъчни води 11 394 5 319 -6 076 47% 

Инвестиции в Собствени активи: 3 276 1 635 -1 640 50% 

Инвестиции в Публични активи: 8 119 3 683 -4 435 45% 

Пречистване на отпадъчни води 6 322 1 565 -4 757 25% 

Инвестиции в Собствени активи: 2 390 1 288 -1 103 54% 

Инвестиции в Публични активи: 3 932 277 -3 655 7% 

Доставяне на вода на ВиК „ВиК Варна“ ООД 140 171 31 122% 

Инвестиции в Собствени активи: 0 41 41 0% 

Инвестиции в Публични активи: 140 130 -10 93% 

ОБЩО регулирана дейност 37 211 31 238 -5 973 84% 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2023 се изчислява, както следва: 

Описание  
Доставяне ВС 

Основна 
Отвеждане Пречистване 

Доставяне ВС 

Непитейна 

Доставяне ВС Друг 

ВиКО 
ОБЩО 

Общо необходими приходи за 2023 г. 57 602 12 098 22 567  - 1 379 93 646 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени за 2020-2021 г. 
-598 -1 640 -1 103 - 41 -3 300 

Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо 

одобрени за 2020-2021 г. 
5 426 -4 435 -3 655 - -10 -2 673 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА  3,524% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА  2,855% 
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Коефициент Qи - общо 6,379% 

 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните 

показатели за ефективност към края на 2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от 

НРКВКУ, съответно за коефициента Y2023, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни 

целеви нива на единните показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2021 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобр

ена 

стъпк

а 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнени

е ПК с 

влияние 

оценка 

качество 

информац

ията 

Качество на 

информацията 

Коефициен

т У 
Разчет Отчет 

Крайна 

оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на 

питейната вода в 

големи зони на 

водоснабдяване  

97.89% 99.91% 99.98% 99.91% -2.02% -2.09% 103.47% добро 1 добро -0.30% 

ПК6 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

2.58% 80.07% 11.81% 80.07% 

-

77.49

% 

-9.23% 11.91% 
пълно 

неизпълне

ние 

4 

липса 

на 

инфор

мация 

0.60% 

ПК11г 

Рехабилитация на 

водопроводната 

мрежа  

0.43% 1.24% 0.63% 1.24% -0.81% -0.20% 24.69% 
пълно 

неизпълне

ние 

4 

липса 

на 

инфор

мация 

0.60% 

ПК12г Събираемост  89.69% 90.31% 88.61% 90.31% -0.62% 1.08% -174.19% 

пълно 

неизпълне

ние 

1 добро 0.60% 

ПК12е 

Ефективност на 

изграждане на 

водомерното 

стопанство  

96.31% 96.31% 62.18% 96.31% 0.00% 34.13% - 
пълно 

неизпълне

ние 

4 

липса 

на 

инфор

мация 

0.60% 

Стойност на коефициент У 2.10% 

 
В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2022) и коефициент X2023: 

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

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2023 г. 

Инфлация 

- август -

ноември 
2022 г. 

Х2023= Е2023 + Qр2023 + Qи2023 + 

Y2023 

Х2023 И - X 

Ц2023= ЦБП 

2023*                               

(1+ И2022-

X2023) 

Е2023 Qр2023 Qи2023 Y2023 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2023 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 2,102 4,016% 0,223% 0,000% 6,379% 2,100% 8,702% -4,685% 2,004 

Отвеждане на отпадъчни води 0,583 4,016% 0,223% -2,896% 6,379% 2,100% 5,805% -1,789% 0,573 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,939 4,016% 0,223% -2,720% 6,379% 2,100% 5,981% -1,965% 0,921 

Промишлени и други стопански 
потребители 

                  

степен на замърсяване 1 1,403 4,016% 0,223% -2,720% 6,379% 2,100% 5,981% -1,965% 1,375 

степен на замърсяване 2 1,518 4,016% 0,223% -2,720% 6,379% 2,100% 5,981% -1,965% 1,488 

степен на замърсяване 3 1,957 4,016% 0,223% -2,720% 6,379% 2,100% 5,981% -1,965% 1,919 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,043 4,016% 0,223% 0,000% 6,379% 2,100% 8,702% -4,685% 0,041 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2023 г.           

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

ДДС 
4,198 

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 2021 г.  
5,509 

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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17. „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, гр. Видин 

С Решение № БП-Ц-18 от 31.08.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на 

дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, гр. Видин като ВиК оператор за 

периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022г., считано от 01.09.2022 г., и е 

одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г. 

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

септември 2022 г. – м. ноември 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 2,851% по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-18 от 31.08.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване 

ефективността на дружеството за 2023 г. в размер на 9,180% от инфлационния индекс, или E2023 = 

0,262%. 

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови дейности 

и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № 

БП-Ц-6 от 19.06.2018 г., реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2021 г., 

формиращи коефициента Qр2023 за 2023 г., отразяващ разликата между прогнозните и 

действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или 

експлоатация и поддръжка на нови активи: 
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи/дейности  

2021 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет - 

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 

2023г. 

Коефициент Qр 

ПСОВ - Видин 683 496 -187 673 10 

625 

 
23,8066% 

ОБЩО 683 496 -187 673 10 

След приспадната корекция от получени 

компенсации за електрическа енергия за 

2021 г. 

- - - 534,1 148,9 

При прегледа на отчетените разходи за нови дейности, включени в коефициент Qр, е 

установено, че дружеството е отчело само преки разходи в размер на 496 хил.лв., които са и доказани 

от дружеството. Същевременно при планирането на разходите в одобрения с Решение № БП-Ц-6 от 

19.06.2018 г. бизнес план, и последващото преразглеждане на одобрените цени за 2021 г. с Решение 

№ Ц-39 от 26.11.2020 г., са заложени общите разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

без амортизации. Поради тази причина при изчислението на коефициента Qр следва да се вземат 

предвид общо отчетените разходи за услугата пречистване на отпадъчни води без амортицации в 

размер на 673 хил. лв. 

Параметър (хил. лв.) 2021 г. 

Отчетени разходи за пречистване без 

амортизации 
673 

Отчетени преки разходи за пречистване 
включени в коефициент Qр 

496 

 

 

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план 

от КЕВР с Решение № БП-Ц-6 от 19.06.2018 г. за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в 

собствени и в публични активи по услуги и системи: 

                     ВиК услуги и системи за 

периода 2020-2021 г.  

Oбщо за периода 

Общо разчет по БП 

за 2020-2021г.  

Общо за периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2020-

2021 г.  

Общо за периода 

Изпълнение на  планираните 

инвестициите за 2020-2021 г.  

Общо за периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  2 353 784 -1 569 33% 

Инвестиции в Собствени активи: 478 146 -332 30% 

Инвестиции в Публични активи: 
1 875 639 

-1 237 34% 

Отвеждане на отпадъчни води 511 30 -481 6% 

Инвестиции в Собствени активи: 366 8 -358 2% 

Инвестиции в Публични активи: 145 22 -123 15% 

Пречистване на отпадъчни води 6 0 -6 0% 
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Инвестиции в Собствени активи: 5 0 -5 0% 

Инвестиции в Публични активи: 0 0 0 0% 

ОБЩО регулирана дейност 2 870 814 -2 056 28% 

 

 

Във връзка с гореизложеното, и в следствие корекция на изпълнението на инвестиции в 

публични ВиК активи поради непостигнати приходи от ВиК услуги, и корекция в изпълнението на 

инвестиции в собствени активи поради недостиг от разходи за амортизации, коефициент Qи2023 се 

изчислява както следва: 

 

Описание  

Доставя

не ВС 

Основна 

Отвежд

ане 

Пречист

ване 

Доставя

не ВС 

Непитей

на 

Доставяне 

ВС Друг 

ВиКО 

ОБЩО ОБЩО 

Общо необходими приходи за 

2023 г. 
7 586 779 666  - -  9 032 9 032 

Отчетени инвестиции в собствени 

ДА спрямо одобрени за 2020-2021 

г. 

-332 -358 -5   -695 
-351 

Отчетени инвестиции в публични 

ДА спрямо одобрени за 2020-2021 

г. 

-1 237 -123 0   -1 361 
-459 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА  7,699% 
3,883% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА  15,064% 
5,085% 

Коефициент Qи - общо 22,763% 
8,968% 

 

 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните 

показатели за ефективност към края на 2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от 

НРКВКУ, съответно за коефициента Y2023, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни 

целеви нива на единните показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2021 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобр

ена 

стъпк

а 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнени

е ПК с 

влияние 

оценка 

качество 

информац

ията 

Качество на 

информацията 

Коефициен

т У 
Разчет Отчет 

Крайна 

оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на 

питейната вода в 

големи зони на 

водоснабдяване  

99.04% 99.50% 100.00% 99.50% -0.46% -0.96% 208.70% добро 3 лошо -0.30% 

ПК6 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

1.41% 80.99% 4.23% 80.99% 

-

79.58

% 

-2.82% 3.54% 

пълно 

неизпълне

ние 

3 лошо 0.60% 

ПК11г 

Рехабилитация на 

водопроводната 

мрежа  

0.18% 1.08% 0.06% 1.08% -0.90% 0.12% -13.33% 
пълно 

неизпълне

ние 

3 лошо 0.60% 

ПК12г Събираемост  90.06% 92.70% 91.19% 92.70% -2.64% -1.13% 42.80% лошо 1 добро 0.30% 

ПК12е 

Ефективност на 

изграждане на 

водомерното 

стопанство  

33.81% 50.98% 48.59% 50.98% 

-

17.17

% 

-14.78% 86.08% средно 3 лошо 0.00% 

Стойност на коефициент У 1.20% 

 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2022) и коефициент X2023: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2023 г. 

Инфлация 

- 

септември 
-ноември 

2022 г. 

Х2023= Е2023 + Qр2023 + Qи2023 + 

Y2023 

Х2023 И - X 

Ц2023= ЦБП 

2023*                               

(1+ И2022-

X2023) 

Е2023 Qр2023 Qи2023 Y2023 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2023 г.                                      
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Доставяне вода на потребителите 2,395 2,851% 0,262% 0,000% 8,968% 1,200% 10,429% -7,579% 2,213 

Отвеждане на отпадъчни води 0,409 2,851% 0,262% 0,000% 8,968% 1,200% 10,429% -7,579% 0,378 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 
потребители 

0,457 2,851% 0,262% 23,8066% 8,968% 1,200% 34,236% -31,385% 0,314 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2023 г.           

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

3,486 

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

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Видин за 2021 г.  
4,250 

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

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

 

18. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол 

С Решение № БП-Ц-19 от 31.08.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на 

дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол като ВиК оператор за периода 

2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022г., считано от 01.09.2022 г., и е одобрила цени 

на ВиК услуги за 2023-2026 г. 

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

септември 2022 г. – м. ноември 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 2,851% по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-19 от 31.08.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване 

ефективността на дружеството за 2023 г. в размер на 9,180% от инфлационния индекс, или E2023 = 

0,262%. 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови дейности 

и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № 

БП-Ц-1 от 10.04.2019 г., след Решение № 1436 от 04.02.2019 г. на ВАС за отмяна на Решение № БП-

Ц-21 от 30.11.2017 г., реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2021 г., 

формиращи коефициента Qр2023 за 2023 г., отразяващ разликата между прогнозните и 

действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или 

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

Бъдещи нови активи/дейности  

2021 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет - 

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 

2023г. 

Коефициент Qр 

 специализирана механизация - багер-

товарач-водоснабдяване 
23 25,696 2,696 25,696 -2,696 

13 527 

 
0,1205% 

автомобил-самосвал- водоснабдяване 8 0 -8 0 8 

автомобил-бус-водоснабдяване 4 0 -4 0 4 

строителна и специализирана механизация-

малка механизация-водоснабдяване 
4 0 -4 0 4 

лекотоварен автомобил - водоснабдяване 3 0 -3 0 3 

ОБЩО 42 25,696 -16,304 25,696 16,304 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи/дейности  

2021 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет - 

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 

2023г. 

Коефициент Qр 

строителна и специализирана механизация-

багер товарач-канализация 
4 0 -4 0 4 

1 273 

 
3,5038% 

друго специализирано оборудване-малка 

механизация-канализация 
2 0 -2 0 2 

строителна и специализирана механизация-

каналочистачна машина-канализация 
7 0 -7 0 7 

лекотоварен автомобил-канализация 2 0 -2 0 2 

лекотоварен автомобил-канализация 2 0 -2 0 2 
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КПС - 5 броя - разходи за електроенергия 59 60,187 1,187 60,187 -1,187 

ОБЩО 76 60,187 -15,813 60,187 15,813 

След приспадната корекция от получени 

компенсации за електрическа енергия за 

2021 г. 

- - - 31,4 44,6 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи/дейности  

2021 г. (хил. лв.) 

Разчет 

корекция 
Отчет 

Разлика 

/отчет - 

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 

2023г. 

Коефициент Qр 

ПСОВ гр. Ямбол и ПСОВ с. Тенево 626 625,82 -0,18 625,82 0,18 

2 024 
 

6,7332% 
ОБЩО 626 625,82 -0,18 625,82 0,18 

След приспадната корекция от получени 

компенсации за електрическа енергия за 

2021 г. 

- - - 489,7 136,3 

 

 

Дружеството е планирало за 2021 г. оперативни разходи, включени в коефициента Qр за 

пречистване на отпадъчни води в размер на 1 504 хил. лв. При изчисляване на коефициент Qр за 

услугата пречистване на отпадъчни води е съобразено, че ПСОВ гр. Ямбол и ПСОВ с. Тенево са 

експлоатирани от дружеството през периода август-декември 2021 г., респективно одобрените 

разходи по бизнес план, за които следва да се прилага коефициента Qр, са преизчислени 

пропорционално за 5 месеца, както следва:  

Параметър (ед. мярка) 2021 г. 

Одобрени разходи за пречистване на отпадъчни води в 

Qр, хил. лв. 
1 504 

Период на експлоатация на ПСОВ Тенево и ПСОВ 

Ямбол, месеци 
5 

Преизчислени разходи за пречистване на отпадъчни води 

в Qр за периода на експлоатация на ПСОВ през 2021 г., 

хил. лв. 

626 

 

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план 

от КЕВР с Решение № БП-Ц-1 от 10.04.2019 г., след Решение № 1436 от 04.02.2019 г. на ВАС за 

отмяна на Решение № БП-Ц-21 от 30.11.2017 г., за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в 

собствени и в публични активи по услуги и системи: 

                     ВиК услуги и системи за 

периода 2020-2021 г.  

Oбщо за периода 

Общо разчет по БП 

за 2020-2021г.  

Общо за периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2020-

2021 г.  

Общо за периода 

Изпълнение на  планираните 

инвестициите за 2020-2021 г.  

Общо за периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  759 1 597 838 210% 

Инвестиции в Собствени активи: 34 407 373 1204% 

Инвестиции в Публични активи: 
725 1 190 

465 164% 

Отвеждане на отпадъчни води 1 146 451 -694 39% 

Инвестиции в Собствени активи: 146 8 -138 5% 

Инвестиции в Публични активи: 999 443 -556 44% 

Пречистване на отпадъчни води 5 1 -4 19% 

Инвестиции в Собствени активи: 0 1 1 2889% 

Инвестиции в Публични активи: 5 0 -5 0% 

ОБЩО регулирана дейност 1 910 2 049 139 107% 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2023 се изчислява, както следва: 

Описание  
Доставяне ВС 

Основна 
Отвеждане Пречистване 

Доставяне ВС 

Непитейна 

Доставяне ВС Друг 

ВиКО 
ОБЩО 

Общо необходими приходи за 2023 г. 14 321 1 471 2 055 -   - 17 847 
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Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени за 2020-2021 г. 
373 -138 1 - - 236 

Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо 

одобрени за 2020-2021 г. 
465 -556 -5 - - -97 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА  0,000% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА  0,544% 

Коефициент Qи - общо 0,544% 

 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните 

показатели за ефективност към края на 2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от 

НРКВКУ, съответно за коефициента Y2023, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни 

целеви нива на единните показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2021 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобре

на 

стъпка 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнени

е ПК с 

влияние 

оценка 

качество 

информац

ията 

Качество на 

информацията 

Коефициен

т У 
Разчет Отчет 

Крайна 

оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на 

питейната вода в 

големи зони на 

водоснабдяване  

98.86% 99.12% 99.67% 99.12% -0.26% -0.81% 311.54% добро 1 добро -0.30% 

ПК6 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

8.40% 79.69% 12.28% 79.69% -71.29% -3.88% 5.44% 

пълно 

неизпълне

ние 

2 средно 0.60% 

ПК11г 

Рехабилитация на 

водопроводната 

мрежа  

0.28% 0.95% 0.62% 0.95% -0.67% -0.34% 50.75% лошо 2 средно 0.30% 

ПК12г Събираемост  83.67% 86.94% 78.33% 86.94% -3.27% 5.34% -163.30% 

пълно 

неизпълне

ние 

1 добро 0.60% 

ПК12е 

Ефективност на 

изграждане на 

водомерното 

стопанство  

49.62% 83.08% 69.24% 83.08% -33.46% -19.62% 58.64% лошо 3 лошо 0.30% 

Стойност на коефициент У 1.50% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2022) и коефициент X2023:  

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2023 г. 

Инфлация 

- 
септември 

-ноември 
2022 г. 

Х2023= Е2023 + Qр2023 + Qи2023 + 

Y2023 

Х2023 И - X 

Ц2023= ЦБП 

2023*                               

(1+ И2022-

X2023) 

Е2023 Qр2023 Qи2023 Y2023 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2023 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 2,918 2,851% 0,262% 0,121% 0,544% 1,500% 2,426% 0,425% 2,930 

Отвеждане на отпадъчни води 0,353 2,851% 0,262% 3,504% 0,544% 1,500% 5,809% -2,958% 0,343 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,437 2,851% 0,262% 6,733% 0,544% 1,500% 9,038% -6,188% 0,410 

Промишлени и други стопански 
потребители 

                  

степен на замърсяване 1 0,620 2,851% 0,262% 6,733% 0,544% 1,500% 9,038% -6,188% 0,582 

степен на замърсяване 2 0,763 2,851% 0,262% 6,733% 0,544% 1,500% 9,038% -6,188% 0,716 

степен на замърсяване 3 0,874 2,851% 0,262% 6,733% 0,544% 1,500% 9,038% -6,188% 0,820 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2023 г.           

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

ДДС 
4,420 

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 2021 г.  

5,527 
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Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 

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

 

19.  „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир 

С Решение № БП-Ц-20 от 31.08.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на 

дейността на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., 

утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022г., считано от 01.09.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги 

за 2023-2026 г. 

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

септември 2022 г. – м. ноември 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 2,851% по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-20 от 31.08.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване 

ефективността на дружеството за 2023 г. както следва: E2023 = 0%. 

В одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-4 от 22.05.2018 г. за регулаторен 

период 2017-2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно 

коефициентът Qр2023 = 0%. 

 

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план 

от КЕВР с Решение № БП-Ц-4 от 22.05.2018 г. за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в 

собствени и в публични активи по услуги и системи: 

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г.  

Oбщо за периода 

Общо разчет по БП 

за 2020-2021 г.  

Общо за периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2020-

2021 г.  

Общо за периода 

Изпълнение на  планираните 

инвестициите за 2020-2021 г.  

Общо за периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Пречистване на отпадъчни води 12 6 -6 50% 

Инвестиции в Собствени активи: 2 2 0 100% 

Инвестиции във собствени ВиК активи: 10 4 -6 40% 

ОБЩО регулирана дейност 12 6 -6 50% 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2023 се изчислява, както следва: 

Описание  
Доставяне ВС 

Основна 
Отвеждане Пречистване 

Доставяне ВС 

Непитейна 

Доставяне ВС Друг 

ВиКО 
ОБЩО 

Общо необходими приходи за 2023 г. -   - 440  -  - 440 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени за 2020-2021 г. 
- - -6 - - -6 

Коефициент Qи - общо 1,365% 

 

Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2020-2021 г., 

съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 от НРКВКУ, съответно коефициентът Y2023, отразяващ 

изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност, са 

неотносими към дейността на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир. Дружеството предоставя 

услугата по пречистване на отпадъчните води на потребителите на „Водоснабдяване и канализация“ 

ООД, гр. Перник на територията на гр. Радомир  в рамките на обособената територия на 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, следователно коефициентът Y2023 = 0%. 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2022) и коефициент X2023:  

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

Инфлация 

- 
септември 

Х2023= Е2023 + Qр2023 + Qи2023 + 

Y2023 
Х2023 И - X 

Ц2023= ЦБП 

2023*                               

(1+ И2022-

X2023) 
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последваща 

корекция 

2023 г. 

-ноември 
2022 г. 

Е2023 Qр2023 Qи2023 Y2023 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2023 г.                                      

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,744 2,851% 0,000% 0,000% 1,3649% 0,000% 1,365% 1,486% 0,755 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,819 2,851% 0,000% 0,000% 1,3649% 0,000% 1,365% 1,486% 0,831 

степен на замърсяване 2 1,487 2,851% 0,000% 0,000% 1,3649% 0,000% 1,365% 1,486% 1,509 

степен на замърсяване 3 0,000 2,851% 0,000% 0,000% 1,3649% 0,000% 1,365% 1,486% 0,000 

 

Дружеството не предоставя ВиК услуги на битови потребители, поради което не се извършва 

анализ на социална поносимост. 

 

20.  „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник 

С Решение № БП-Ц-21 от 31.08.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на 

дейността на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник като ВиК оператор за периода 2022- 2026 г., 

утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.09.2022 г., и е одобрила цени на ВиК 

услуги за 2023-2026 г. 

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

септември 2022 г. – м. ноември 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 2,851% по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-21 от 31.08.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване 

ефективността на дружеството за 2023 г. както следва: E2023 = 0%. 

„Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник няма одобрен бизнес план през регулаторен период 

2017-2021 г., поради което за 2023 г. за дружеството не се прилагат коефициентите Qр2023, Qи2023 и 

У2023, съгласно т. 52.1 от Указания НРЦВКУ 2022-2026 г. 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2022) и коефициент X2023:  

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2023 г. 

Инфлация 

септември 

- ноември 
2022 г. 

Х2023= Е2023 + Qр2023 + Qи2023 + 

Y2023 

Х2023 И - X 

Ц2023= ЦБП 

2023*                               

(1+ И2022-

X2023) 

Е2023 Qр2023 Qи2023 Y2023 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2023 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 0,333 2,851% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 2,851% 0,342 

 

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

социална поносимост. 

 

21. „ВиК – Златни пясъци“ ООД 

С Решение № БП-Ц-22 от 29.09.2022 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 за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 

г., считано от 01.10.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г. 

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

октомври 2022 г. – м. ноември 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 1,622% по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-22 от 29.09.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване 

ефективността на дружеството за 2023 г. както следва: E2023= 0%. 

В одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-12 от 27.07.2017 г. за регулаторен 

период 2017-2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно 

коефициентът Qр2023 = 0%. 
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В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план 

от КЕВР с Решение № БП-Ц-12 от 27.07.2017 г. за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в 

собствени и в публични активи по услуги и системи: 

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г.  

Oбщо за периода 

Общо разчет по БП 

за 2020-2021г.  

Общо за периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2020-

2021 г.  

Общо за периода 

Изпълнение на  планираните 

инвестициите за 2020-2021 г.  

Общо за периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  784 195 -589 25% 

Инвестиции в Собствени активи: 46 27 -20 58% 

Инвестиции в собствени ВиК активи: 
738 169 

-569 23% 

Отвеждане на отпадъчни води 468 103 -364 22% 

Инвестиции в Собствени активи: 122 13 -108 11% 

Инвестиции в собствени ВиК активи: 346 90 -256 26% 

ОБЩО регулирана дейност 1 252 299 -953 24% 

 

Във връзка с гореизложеното, и отчитайки включените в одобрените цени средства, които 

само частично покриват предвидените инвестиции,  коефициент Qи2023 се изчислява, както следва:  

Описание  
Доставяне ВС 

Основна 
Отвеждане Пречистване 

Доставяне 

ВС 

Непитейна 

Доставяне ВС 

Друг ВиКО 
ОБЩО 

ОБЩО с 

приспадната 

разлика от 

разходи за 

амортизации 

Общо необходими приходи за 2023 г. 2 014 2 383 - - - 4 397 4 397 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени за 2020-2021 г. 
-589 -364 - - - -953 -647 

Коефициент Qи - общо 21,679% 14,719% 

 

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

регистри и бази данни, определени в т. 64 от Указания НРКВКУ, респективно се прилага 

разпоредбата на т. 65 от Указания НРКВКУ – дружеството предоставя информация от наличните си 

бази данни, поради което не се извършва оценка на качеството на информация. 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните 

показатели за ефективност към края на 2021 г., съответно за коефициента Y2021, отразяващ 

изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2021 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобрен

а стъпка 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка 

на 

изпълне

ние ПК  

Качество на 

информацията 

Коефициен

т У 
Разчет Отчет Крайна оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на 

питейната вода в 

големи зони на 

водоснабдяване  

100,00

% 

100,00

% 
100,00% 

100,00

% 
0,00% 0,00% - добро   -0,30% 

ПК6 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

0,00% 
100,00

% 
100,00% 

100,00

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

ПК11г 

Рехабилитация на 

водопроводната 

мрежа  

3,23% 1,00% 1,10% 1,00% 2,23% 2,13% - добро   -0,30% 

ПК12г Събираемост  84,70% 91,16% 89,30% 91,16% -6,46% -4,60% 71,21% средно   0,00% 

ПК12е 

Ефективност на 

изграждане на 

водомерното 

стопанство  

101,31

% 
90,12% 97,55% 90,12% 11,19% 3,76% - добро   -0,30% 

Стойност на коефициент У -1,20% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2022) и коефициент X2023: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

Инфлация 

-  

октомври 

Х2023= Е2023 + Qр2023 + Qи2023 + 

Y2023 
Х2023 И - X 

Ц2023= ЦБП 

2023*                               

(1+ И2022-

X2023) 
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последваща 

корекция 

2023 г. 

- ноември 
2022 г. 

Е2023 Qр2023 Qи2023 Y2023 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2023 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,707 1,622% 0,000% 0,000% 14,719% -1,200% 13,519% -11,897% 1,504 

Отвеждане на отпадъчни води 2,021 1,622% 0,000% 0,000% 14,719% -1,200% 13,519% -11,897% 1,781 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2023 г.           

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

3,942 

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 2021 г.  
5,982 

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

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

 
22. „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД 

С Решение № БП-Ц-23 от 29.09.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на 

дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., 

утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.10.2022 г., и е одобрила цени на ВиК 

услуги за 2023-2026 г. 

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

октомври 2022 г. – м. ноември 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 1,622% по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-23 от 29.09.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване 

ефективността на дружеството за 2023 г. както следва: E2023 = 0%. 

В одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-8 от 19.07.2018 г. за регулаторен 

период 2017-2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно 

коефициентът Qр2023 = 0%. 

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план 

от КЕВР с Решение № БП-Ц-8 от 19.07.2018 г. за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в 

собствени и в публични активи по услуги и системи: 

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г.  

Oбщо за периода 

Общо разчет по БП 

за 2020-2021г.  

Общо за периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2020-

2021 г.  

Общо за периода 

Изпълнение на  планираните 

инвестициите за 2020-2021 г.  

Общо за периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода с непитейни качества 10 0 -10 2% 

Инвестиции в Собствени активи: 0 0 0 0% 

Инвестиции в собствени ВиК активи: 
10 0,2 

-10 2% 

Друг ВиК оператор 46 2 -44 5% 

Инвестиции в Собствени активи: 0 0 0 0% 

Инвестиции в собствени ВиК активи: 46 2,4 -44 5% 

ОБЩО регулирана дейност 57 3 -54 5% 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2023 се изчислява, както следва: 

Описание  
Доставяне ВС 

Основна 
Отвеждане Пречистване 

Доставяне ВС 

Непитейна 

Доставяне ВС Друг 

ВиКО 
ОБЩО 

Общо необходими приходи за 2023 г. - - - 35 204 239 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени за 2020-2021 г. 
- - - -10 -44 -54 

Коефициент Qи - общо 22,635% 
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Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2020-2021 г., 

съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 от НРКВКУ, съответно коефициентът Y2023, отразяващ 

изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност, не 

са относими към дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, доколкото  дружеството доставя 

условно чиста вода на друг ВиК оператор, предназначена за питейно-битови цели, след съответната 

обработка от ВиК дружеството, както и на промишлени и стопански потребители, и сдружения на 

частни поливачи, съответно коефициентът Y2023 = 0%.  

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2022) и коефициент X2023: 

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

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2023 г. 

Инфлация 

-  

октомври 

- ноември 

2022 г. 

Х2023= Е2023 + Qр2023 + Qи2023 + 

Y2023 

Х2023 И - X 

Ц2023= ЦБП 

2023*                               

(1+ И2022-

X2023) 

Е2023 Qр2023 Qи2023 Y2023 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2023 г.                                      

Доставяне на вода с непитейни качества 0,238 1,622% 0,000% 0,000% 22,635% 0,000% 22,635% -21,012% 0,188 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,204 1,622% 0,000% 0,000% 22,635% 0,000% 22,635% -21,012% 0,161 

 

 „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД не предоставя услугата доставяне на вода на битови 

потребители, поради което не се изчислява социална поносимост на цената. 

 

 

23. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян 

С Решение № БП-Ц-24 от 29.09.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на 

дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян като ВиК оператор за периода 

2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.10.2022 г., и е одобрила цени 

на ВиК услуги за 2023-2026 г. 

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

октомври 2022 г. – м. ноември 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 1,622% по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-24 от 29.09.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване 

ефективността на дружеството за 2023 г. в размер на 1,810% от инфлационния индекс, или E2023 = 

0,029%. 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови дейности 

и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № 

БП-Ц-2 от 26.04.2017 г., реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2021 г., 

формиращи коефициента Qр2023 за 2023 г., отразяващ разликата между прогнозните и 

действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или 

експлоатация и поддръжка на нови активи: 

 
Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите 

Бъдещи нови активи/дейности  

2021 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет - 

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2023г. 

Коефициент Qр 

Язовир Пловдивци 135 180,50 45,50 180,50 -45,50 

8 110 
-0,3173% 

 

ОБЩО 135 180,50 45,50 180,50 -45,50 

След приспадната корекция от получени 

компенсации за електрическа енергия за 

2021 г. 

   160,74 -25,7 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води  
Бъдещи нови активи/дейности  

2021 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет - 

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2023г. 

Коефициент Qр 

4 бр. ПСОВ район Девин 59 0 -59 0 59 2 119 2,8397% 
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ПСОВ - третично стъпало 1,17 0 -1,17 0,00 1,17  

ОБЩО 60,17 0 -60,17 0,00 60,17 

През 2021 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян не е приело за експлоатация 

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

ПСОВ-Смолян, като съответно не са извършени разходи за тези обекти. От планираните нови 

обекти през 2021 г. дружеството е експлоатирало единствено язовир Пловдивци и е отчело разходи 

за този обект. 

 

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план 

от КЕВР с Решение № БП-Ц-2 от 26.04.2017 г. за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в 

собствени и в публични активи по услуги и системи: 

                     ВиК услуги и системи за 

периода 2020-2021 г.  

Oбщо за периода  

Общо разчет по БП 

за 2020-2021г.  

Общо за периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2020-

2021 г.  

Общо за периода 

Изпълнение на  планираните 

инвестициите за 2020-2021 г.  

Общо за периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  1 929 2 051 122 106% 

Инвестиции в Собствени активи: 143 107 -36 75% 

Инвестиции в Публични активи: 
1 786 1 945 

159 109% 

Отвеждане на отпадъчни води 1 878 1 905 27 101% 

Инвестиции в Собствени активи: 25 18 -7 73% 

Инвестиции в Публични активи: 1 853 1 887 33 102% 

Пречистване на отпадъчни води 91 49 -42 54% 

Инвестиции в Собствени активи: 2 6 4 260% 

Инвестиции в Публични активи: 88 43 -46 48% 

ОБЩО регулирана дейност 3 898 4 005 107 103% 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2023 се изчислява, както следва: 

Описание  
Доставяне ВС 

Основна 
Отвеждане Пречистване 

Доставяне ВС 

Непитейна 

Доставяне ВС Друг 

ВиКО 
ОБЩО 

Общо необходими приходи за 2023 г. 8 844 1 695 2 176 -   - 12 715 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени за 2020-2021 г. 
-36 -7 4 - - -39 

Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо 

одобрени за 2020-2021 г. 
159 33 -46 - - 146 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА  0,307% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА  0,000% 

Коефициент Qи - общо 0,307% 

 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните 

показатели за ефективност към края на 2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от 

НРКВКУ, съответно за коефициента Y2023, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни 

целеви нива на единните показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2021 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобре

на 

стъпка 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнени

е ПК с 

влияние 

оценка 

качество 

информац

ията 

Качество на 

информацията 

Коефициен

т У 
Разчет Отчет 

Крайна 

оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на 

питейната вода в 

големи зони на 

водоснабдяване  

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% - добро 2 средно -0,30% 

ПК6 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

0,00% 71,76% 22,84% 71,76% -71,76% -22,84% 31,83% лошо 2 средно 0,30% 
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ПК11г 

Рехабилитация на 

водопроводната 

мрежа  

1,20% 1,19% 2,38% 1,19% 0,01% -1,18% - добро 3 лошо -0,30% 

ПК12г Събираемост  95,94% 95,94% 96,05% 95,94% 0,00% -0,11% - добро 1 добро -0,30% 

ПК12е 

Ефективност на 

изграждане на 

водомерното 

стопанство  

39,16% 75,09% 70,54% 75,09% -35,93% -31,38% 87,34% средно 2 средно 0,00% 

Стойност на коефициент У -0,60% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2022) и коефициент X2023: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2023 г. 

Инфлация 

-  

октомври 
- ноември 

2022 г. 

Х2023= Е2023 + Qр2023 + Qи2023 + 

Y2023 

Х2023 И - X 

Ц2023= ЦБП 

2023*                               

(1+ И2022-

X2023) 

Е2023 Qр2023 Qи2023 Y2023 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2023 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 2,097 1,622% 0,029% -0,317% 0,307% -0,600% -0,581% 2,204% 2,143 

Отвеждане на отпадъчни води 0,584 1,622% 0,029% 0,000% 0,307% -0,600% -0,264% 1,886% 0,595 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 
потребители 

1,127 1,622% 0,029% 2,840% 0,307% -0,600% 2,576% -0,954% 1,116 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 1,548 1,622% 0,029% 2,840% 0,307% -0,600% 2,576% -0,954% 1,533 

степен на замърсяване 2 1,854 1,622% 0,029% 2,840% 0,307% -0,600% 2,576% -0,954% 1,836 

степен на замърсяване 3 2,445 1,622% 0,029% 2,840% 0,307% -0,600% 2,576% -0,954% 2,422 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2023 г.           

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

ДДС 
4,625 

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 2021 г.  

6,116 

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. 

 

24.  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково 

С Решение № БП-Ц-25 от 27.10.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на 

дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково като ВиК оператор за периода 

2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.11.2022 г., и е одобрила цени 

на ВиК услуги за 2023-2026 г. 

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

ноември 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 0,756% по данни на НСИ. 

 

С Решение № БП-Ц-25 от 27.10.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване 

ефективността на дружеството за 2023 г. в размер на 9,180% от инфлационния индекс, или E2023 = 

0,069%.  

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови дейности 

и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № 

БП-Ц-3 от 30.07.2020 г., реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2021 г., 

формиращи коефициента Qр2023 за 2023 г., отразяващ разликата между прогнозните и 

действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или 

експлоатация и поддръжка на нови активи: 
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Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи/дейности  

2021 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет - 

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 

2023г. 

Коефициент Qр 

ПСОВ Свиленград 177 244 67 243,64 -66,64 

2 511 

 
-0,4235% 

ПСОВ Мезек 1 0,877 -0,123 0,877 0,123 

ОБЩО 178 244,88 66,88 244,52 -66,52 

След приспадната корекция от получени 

компенсации за електрическа енергия за 

2021 г. 

- - - 188,6 -10,6 

 

Доколкото бизнес планът на дружеството, одобрен с Решение на КЕВР № БП-Ц-3 от 

30.07.2020 г., се е прилагал от 01.08.2020 г. разчетените и отчетени инвестиции за 2020 г. са 

преизчислени пропорционално за периода на прилагане на новия бизнес план (5 месеца), а 

инвестициите за 2021 г. са взети в пълен размер, като от разчета по бизнес план са приспаднати 

планираните инвестиции в община Димитровград за 2021 г., доколкото дружеството не е започнало 

да предоставя ВиК услуги през посочения период. Преизчислените данни за разчетените и отчетени 

инвестиции са представени в следващата таблица: 

 

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. 

Oбщо за периода 

Общо разчет по БП 

за 2020-2021г. 

Общо за периода 

Общо разчет по БП 

за 2020-2021г. 

Общо за периода с 

приспадната 

община 

Димитровград 

Общо отчетени 

инвестиции за 2020-

2021 г. 

Общо за периода 

Изпълнение на  планираните 

инвестициите за 2020-2021 г. 

Общо за периода 

хил лв. хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  4 736 4 594 919 -3 675 20% 

Инвестиции в Собствени активи: 561 561 388 -174 69% 

Инвестиции в Публични активи: 4175 4032 531 -3 501 13% 

Отвеждане на отпадъчни води 132 119 29 -90 25% 

Инвестиции в Собствени активи: 27 27 14 -13 51% 

Инвестиции в Публични активи: 105 93 16 -77 17% 

Пречистване на отпадъчни води 169 143 16 -127 11% 

Инвестиции в Собствени активи: 43 43 4 -39 10% 

Инвестиции в Публични активи: 126 100 12 -88 12% 

ОБЩО регулирана дейност 5 038 4 856 964 
-3 892 20% 

 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2023 се изчислява, както следва: 

Описание  
Доставяне ВС 

Основна 
Отвеждане Пречистване 

Доставяне ВС 

Непитейна 

Доставяне ВС Друг 

ВиКО 
ОБЩО 

Общо необходими приходи за 2023 г. 27 157 1 124 2 604 - - 30 884 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени - пропорционално за 2020-2021 г. 
-173 -13 -39 - - -226 

Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо 

одобрени - пропорционално за 2020-2021 г. 
-3 645 -89 -114 - - -3 666 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА - пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план 0,731% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА - пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план  11,871% 

Коефициент Qи - общо 12,601% 

 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните 

показатели за ефективност към края на 2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от 

НРКВКУ, съответно за коефициента Y2023, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни 

целеви нива на единните показатели за ефективност: 
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ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2021 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобре

на 

стъпка 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнени

е ПК с 

влияние 

оценка 

качество 

информац

ията 

Качество на 

информацията 

Коефициен

т У 
Разчет Отчет 

Крайна 

оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на 

питейната вода в 

големи зони на 

водоснабдяване  

96.84% 97.91% 98.12% 97.91% -1.07% -1.28% 119.63% добро 1 добро -0.30% 

ПК6 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

0.00% 50.41% 5.08% 50.41% -50.41% -5.08% 10.08% 
пълно 

неизпълне

ние 

3 лошо 0.60% 

ПК11г 

Рехабилитация на 

водопроводната 

мрежа  

0.09% 0.34% 1.00% 0.34% -0.25% -0.91% 364.00% добро 3 лошо -0.30% 

ПК12г Събираемост  86.49% 88.76% 89.87% 88.76% -2.27% -3.38% 148.90% добро 1 добро -0.30% 

ПК12е 

Ефективност на 

изграждане на 

водомерното 

стопанство  

42.78% 57.35% 45.34% 57.35% -14.57% -2.56% 17.57% 
пълно 

неизпълне

ние 

3 лошо 0.60% 

Стойност на коефициент У 0.30% 

 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2022) и коефициент X2023:  

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2023 г. 

Инфлация  

ноември 

2022 г. 

Х2023= Е2023 + Qр2023 + Qи2023 + 

Y2023 

Х2023 И - X 

Ц2023= ЦБП 

2023*                               

(1+ И2022-

X2023) 

Е2023 Qр2023 Qи2023 Y2023 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2023 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 3,408 0,756% 0,069% 0,000% 12,601% 0,300% 12,971% -12,215% 2,992 

Отвеждане на отпадъчни води 0,192 0,756% 0,069% 0,000% 12,601% 0,300% 12,971% -12,215% 0,169 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,545 0,756% 0,069% -0,424% 12,601% 0,300% 12,547% -11,791% 0,481 

Промишлени и други стопански 
потребители 

                  

степен на замърсяване 1 0,704 0,756% 0,069% -0,424% 12,601% 0,300% 12,547% -11,791% 0,621 

степен на замърсяване 2 0,888 0,756% 0,069% -0,424% 12,601% 0,300% 12,547% -11,791% 0,783 

степен на замърсяване 3 1,237 0,756% 0,069% -0,424% 12,601% 0,300% 12,547% -11,791% 1,091 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2023 г.           

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

ДДС 
4,370 

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

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Хасково за 2021 г.  
5,080 

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

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

 

25.  „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград 

С Решение № БП-Ц-26 от 30.11.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на 

дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград като ВиК оператор за периода 

2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.12.2022 г., и е одобрила цени 

на ВиК услуги за 2023-2026 г.  

С Решение № БП-Ц-26 от 30.11.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване 

ефективността на дружеството за 2023 г. в размер на 5,55% от инфлационния индекс. 

Доколкото утвърдената цена за първия ценови период влиза в сила от началото на м. 

декември 2022 г., а изменението на одобрените цени за 2023 г. ще бъде извършено също през м. 
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декември 2022 г., то в тази връзка не може да се приложи инфлационен индекс, респективно да се 

приложи  E2023.   

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови дейности 

и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № 

БП-Ц-12 от 29.11.2018 г., реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2021 г., 

формиращи коефициента Qр2023 за 2023 г., отразяващ разликата между прогнозните и 

действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или 

експлоатация и поддръжка на нови активи: 
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи/дейности  

2021 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет - 

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 

2023г. 

Коеифициент 

Qр 

ПСОВ Краище 31 30 -1 30 1 

3 280 4,9611% 

ПСОВ Юруково 31 37 6 37 -6 

ПСОВ Банско 237 458 221 458 -221 

9 ПСОВ Община Сатовча 171 0 -171 0 171 

ПСОВ Черниче 48 0 -48 0 48 

ПСОВ Габрене и Михнево 87 0 -87 0 87 

ОБЩО 605 525 -80 525 80 

След приспадната корекция от получени 

компенсации за електрическа енергия за 

2021 г. 

- - - 442,3 162,7 

Към настоящия момент 9 броя модулни ПСОВ на територията на община Сатовча, ПСОВ 

Черниче, ПСОВ Габрене и Михнево  все още не са предадени на дружеството за експлоатация и 

поддръжка, съответно предвидените разходи за тези пречиствателни станции не са реализирани 

през 2021 г. 

 

 

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план 

от КЕВР с Решение № БП-Ц-12 от 29.11.2018 г., за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в 

собствени и в публични активи по услуги и системи, като от разчета по бизнес план са приспаднати 

планираните инвестиции в община Петрич за периода 2020-2021 г., доколкото дружеството не е 

започнало да предоставя ВиК услуги през посочения период: 

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. 

Oбщо за периода 

Общо разчет по БП 

за 2020-2021г. 

Общо за периода 

Общо разчет по БП 

за 2020-2021г. 

Общо за периода с 

приспадната 

община Петрич 

Общо отчетени 

инвестиции за 2020-

2021 г. 

Общо за периода 

Изпълнение на  планираните 

инвестициите за 2020-2021 г. 

Общо за периода 

хил лв. хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  5 075 4 349 5 151 802 118% 

Инвестиции в Собствени активи: 607 385 1 528 1 144 397% 

Инвестиции в Публични активи: 
4 468 3 964 3 623 

-341 91% 

Отвеждане на отпадъчни води 2 433 2 167 236 -1 931 11% 

Инвестиции в Собствени активи: 547 438 92 -347 21% 

Инвестиции в Публични активи: 1 887 1 728 144 -1 584 8% 

Пречистване на отпадъчни води 172 107 1 068 961 995% 

Инвестиции в Собствени активи: 75 74 760 686 1025% 

Инвестиции в Публични активи: 97 33 308 275 927% 

ОБЩО регулирана дейност 7 681 6 623 6 455 -168 97% 

 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2023 се изчислява, както следва: 
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Описание  
Доставяне ВС 

Основна 
Отвеждане Пречистване 

Доставяне ВС 

Непитейна 

Доставяне ВС Друг 

ВиКО 
ОБЩО 

Общо необходими приходи за 2023 г. 19 385 2 394 3 509 - - 25 287 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени за 2020-2021 г. 
1 144 -347 686 - - 1 483 

Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо 

одобрени за 2020-2021 г. 
-341 -1 584 275 - - -1 651 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА  0,000% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА  6,529% 

Коефициент Qи - общо 6,529% 

 

 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните 

показатели за ефективност към края на 2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от 

НРКВКУ, съответно за коефициента Y2023, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни 

целеви нива на единните показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2021 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобре

на 

стъпка 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнени

е ПК с 

влияние 

оценка 

качество 

информац

ията 

Качество на 

информацията 

Коефициен

т У 
Разчет Отчет 

Крайна 

оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на 

питейната вода в 

големи зони на 

водоснабдяване  

99,75% 99,79% 100,00% 99,79% -0,04% -0,25% 625,00% добро 1 добро -0,30% 

ПК6 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

3,85% 80,00% 20,83% 80,00% -76,15% -16,98% 22,30% лошо 2 средно 0,30% 

ПК11г 

Рехабилитация на 

водопроводната 

мрежа  

0,93% 1,05% 1,12% 1,05% -0,12% -0,19% 158,33% добро 3 лошо -0,30% 

ПК12г Събираемост  89,49% 90,45% 90,33% 90,45% -0,96% -0,84% 87,50% средно 1 добро 0,00% 

ПК12е 

Ефективност на 

изграждане на 

водомерното 

стопанство  

51,00% 68,37% 54,21% 68,37% -17,37% -3,21% 18,48% 
пълно 

неизпълне

ние 

2 средно 0,60% 

Стойност на коефициент У 0,30% 

 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2022) и коефициент X2023: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2023 г. 

Инфлация  

Х2023= Е2023 + Qр2023 + Qи2023 + 

Y2023 

Х2023 И - X 

Ц2023= ЦБП 

2023*                               

(1+ И2022-

X2023) 

Е2023 Qр2023 Qи2023 Y2023 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2023 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,483   0,000% 6,529% 0,300% 6,829% -6,829% 1,382 

Отвеждане на отпадъчни води 0,241   0,000% 6,529% 0,300% 6,829% -6,829% 0,225 

Пречистване на отпадъчни води                 

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,668   4,961% 6,529% 0,300% 11,790% -11,790% 0,589 

Промишлени и други стопански 
потребители 

                

степен на замърсяване 1 0,909   4,961% 6,529% 0,300% 11,790% -11,790% 0,802 

степен на замърсяване 2 1,094   4,961% 6,529% 0,300% 11,790% -11,790% 0,965 

степен на замърсяване 3 1,464   4,961% 6,529% 0,300% 11,790% -11,790% 1,291 
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Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2023 г.           

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

ДДС 
2,635 

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 
съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Благоевград за 2021 г.  
5,384 

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

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

 

26. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив 

 С Решение № БП-Ц-27 от 30.11.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на 

дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив като ВиК оператор за периода 

2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.12.2022 г., и е одобрила цени 

на ВиК услуги за 2023-2026 г.  

С Решение № БП-Ц-27 от 30.11.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване 

ефективността на дружеството за 2023 г. в размер на 9,18% от инфлационния индекс. 

Доколкото утвърдената цена за първия ценови период влиза в сила от началото на м. 

декември 2022 г., а изменението на одобрените цени за 2023 г. ще бъде извършено също през м. 

декември 2022 г., то в тази връзка не може да се приложи инфлационен индекс, респективно да се 

приложи  E2023.   

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови дейности 

и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № 

БП-Ц-6 от 09.06.2017 г., реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2021 г., 

формиращи коефициента Qр2023 за 2023 г., отразяващ разликата между прогнозните и 

действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или 

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

Бъдещи нови активи/дейности  

2021 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет - 

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2023г. 

Коеифициент Qр 

Изготвяне и доставка на месечни фактури 663 0 -663 0 663 

53 121 1,2481% 
ОБЩО 663 0 -663 0 663 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи/дейности  

2021 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет - 

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2023г. 

Коеифициент Qр 

Изготвяне и доставка на месечни фактури 40 0 -40 0 40 

3 116 1,2836% 
ОБЩО 40 0 -40 0 40 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи/дейности  

2021 г. (хил. лв.) 
Разчет Отчет 

Разлика 

/отчет - 

разчет/ 

Признати от 

КЕВР 

Разлика 

/разчет - 

признати/ 

Одобрени 

годишни 

разходи 2023г. 

Коеифициент Qр 

Изготвяне и доставка на месечни фактури 219 0 -219 0 219 

18 473 
4,9844% 

ПСОВ - гр.Карлово 291 631 340 631 -340 

ПСОВ - гр.Първомай 240 0 -240 0 240 

ПСОВ - с.Кочево 18 0 -17,8 0 17,8 

ПСОВ - с.Бенковски 32 16 -16,4 16 16,4 

ПСОВ - с.Ръжево Конаре 36 0 -35,9 0 35,9 

ПСОВ - с.Житница 36 0 -36 0 36 

ПСОВ - с.Трилистник 29 0 -29 0 29 

ПСОВ - гр.Асеновград 506 0 -506 0 506 

ОБЩО 1407,1 647 -760,1 647 760,1 

След приспадната корекция от получени 

компенсации за електрическа енергия за 2021 г. 
- - - 486,3 920,8  
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През 2021 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив не е извършило разходи за 

нова дейност - изготвяне  и  доставка  на  месечни  фактури и не е приело за експлоатация посочените 

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

с. Кочево, с. Бенковски, с. Ръжево Конаре, с. Житница, с. Трилистник и гр. Асеновград, като 

съответно не са извършени разходи за тези обекти. От планираните нови обекти през 2021 г. 

дружеството е експолоатирало единствено ПСОВ - гр. Карлово и ПСОВ - с. Бенковски, и е отчело 

разходи за тези обекти.  

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план 

от КЕВР с Решение № БП-Ц-6 от 09.06.2017 г. за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в 

собствени и в публични активи по услуги и системи: 

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г.  

Oбщо за периода 

Общо разчет по БП 

за 2020-2021г.  

Общо за периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2020-

2021 г.  

Общо за периода 

Изпълнение на  планираните 

инвестициите за 2020-2021 г.  

Общо за периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  9 596 20 684 11 087 216% 

Инвестиции в Собствени активи: 1 451 2 142 691 148% 

Инвестиции в Публични активи: 
8 145 18 541 

10 396 228% 

Отвеждане на отпадъчни води 641 1 259 618 196% 

Инвестиции в Собствени активи: 44 118 74 270% 

Инвестиции в Публични активи: 597 1 141 544 191% 

Пречистване на отпадъчни води 991 221 -769 22% 

Инвестиции в Собствени активи: 65 20 -45 30% 

Инвестиции в Публични активи: 926 202 -724 22% 

ОБЩО регулирана дейност 11 228 22 164 10 936 197% 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2023 се изчислява, както следва: 

Описание  
Доставяне ВС 

Основна 
Отвеждане Пречистване 

Доставяне ВС 

Непитейна 

Доставяне ВС Друг 

ВиКО 
ОБЩО 

Общо необходими приходи за 2023 г. 58 094 4 688 19 099   81 881 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени за 2020-2021 г. 
691 74 -45 - - 720 

Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо 

одобрени за 2020-2021 г. 
10 396 544 -724 - - 10 216 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА  0,000% 

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА  0,000% 

Коефициент Qи - общо 0,000% 

 

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните 

показатели за ефективност към края на 2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от 

НРКВКУ, съответно за коефициента Y2023, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни 

целеви нива на единните показатели за ефективност: 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2021 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобр

ена 

стъпк

а 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка на 

изпълнени

е ПК с 

влияние 

оценка 

качество 

информац

ията 

Качество на 

информацията 

Коефициен

т У 
Разчет Отчет 

Крайна 

оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на 

питейната вода в 

големи зони на 

водоснабдяване  

99,98% 99,96% 99,81% 99,96% 0,02% 0,17% - 
пълно 

неизпълне

ние 

4 

липса 

на 

инфор

мация 

0,60% 

ПК6 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

0,00% 81,82% 0,00% 81,82% 

-

81,82

% 

0,00% 0,00% 

пълно 

неизпълне

ние 

3 лошо 0,60% 

ПК11г 

Рехабилитация на 

водопроводната 

мрежа  

0,28% 0,52% 1,10% 0,52% -0,24% -0,82% 341,67% добро 3 лошо -0,30% 

ПК12г Събираемост  83,28% 86,80% 78,97% 86,80% -3,52% 4,31% -122,44% 
пълно 

неизпълне

ние 

1 добро 0,60% 
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ПК12е 

Ефективност на 

изграждане на 

водомерното 

стопанство  

17,88% 30,09% 35,90% 30,09% 

-

12,21

% 

-18,02% 147,58% добро 2 средно -0,30% 

Стойност на коефициент У 1,20% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2022) и коефициент X2023: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2023 г. 

Инфлация  

Х2023= Е2023 + Qр2023 + Qи2023 + 

Y2023 

Х2023 И - X 

Ц2023= ЦБП 

2023*                               

(1+ И2022-

X2023) 

Е2023 Qр2023 Qи2023 Y2023 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2023 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,729   1,248% 0,000% 1,200% 2,448% -2,448% 1,687 

Отвеждане на отпадъчни води 0,185   1,284% 0,000% 1,200% 2,484% -2,484% 0,180 

Пречистване на отпадъчни води                 

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,715   4,984% 0,000% 1,200% 6,184% -6,184% 0,671 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                

степен на замърсяване 1 0,836   4,984% 0,000% 1,200% 6,184% -6,184% 0,784 

степен на замърсяване 2 1,168   4,984% 0,000% 1,200% 6,184% -6,184% 1,096 

степен на замърсяване 3 1,708   4,984% 0,000% 1,200% 6,184% -6,184% 1,602 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2023 г.           

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

ДДС 
3,046 

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 2021 г.  

5,420 

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

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

 
 

27. „АЦК“ ООД 

С Решение № БП-Ц-28 от 30.11.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на 

дейността на „АЦК“ ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК 

услуги за 2022 г., считано от 01.12.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.   

С Решение № БП-Ц-28 от 30.11.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване 

ефективността на дружеството за 2023 г. както следва: E2023 = 0%. 

Доколкото утвърдената цена за първия ценови период влиза в сила от началото на м. 

декември 2022 г., а изменението на одобрените цени за 2023 г. ще бъде извършено също през м. 

декември 2022 г., то в тази връзка не може да се приложи инфлационен индекс. 

 

В одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-9 от 27.11.2019 г. за регулаторен 

период 2017-2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно 

коефициентът Qр2023 = 0%. 

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план 

от КЕВР с Решение № БП-Ц-9 от 27.11.2019 г., за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в 

собствени и в публични активи по услуги и системи: 

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г.  

Oбщо за периода 

Общо разчет по БП 

за 2020-2021 г.  

Общо за периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2020-

2021 г.  

Общо за периода 

Изпълнение на  планираните 

инвестициите за 2020-2021 г.  

Общо за периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  57 9 -48 16% 

Инвестиции в Собствени активи: 0,95 0,32 -1 33% 
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Инвестиции в собствени ВиК активи: 

56,36 8,84 
-48 16% 

Отвеждане на отпадъчни води 0 0 0 0% 

Инвестиции в Собствени активи: 0,00 0,00 0 0% 

Инвестиции в собствени ВиК активи: 0,00 0,00 0 0% 

Пречистване на отпадъчни води 314 250 -64 80% 

Инвестиции в Собствени активи: 5,05 11,21 6 222% 

Инвестиции в собствени ВиК активи: 308,64 238,94 -70 77% 

ОБЩО регулирана дейност 371 259 -112 70% 

 

Във връзка с гореизложеното, и отчитайки включените в одобрените цени средства, които 

само частично покриват предвидените инвестиции,  коефициент Qи2023 се изчислява, както следва:  

Описание  
Доставяне ВС 

Основна 
Отвеждане Пречистване 

Доставяне ВС 

Непитейна 

Доставяне ВС 

Друг ВиКО 
ОБЩО 

ОБЩО с 

приспадната 

разлика от 

разходи за 

амортизации 

Общо необходими приходи за 2023 г. 202 24 93 - - 319 319 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени за 2020-2021 г. 
-48 0 -64 - - -112 181 

Коефициент Qи - общо - 0,000% 

 

За „АЦК“ ООД не са приложими сроковете за създаване на изискуемите регистри и бази 

данни, определени в т. 64 от Указания НРКВКУ, респективно се прилага разпоредбата на т. 65 от 

Указания НРКВКУ – дружеството предоставя информация от наличните си бази данни. В 

следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели 

за ефективност към края на 2021 г., съответно за коефициента Y2023, отразяващ изпълнението на 

индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност: 

 

ПК Параметър 
Отчет 

2015 г. 

Стойност 2021 г. 

Разчет 

2021 г. 

Одобрен

а стъпка 

(OCn) 

Реална 

стъпка 

(PCn) 

изпълне

ние на 

одобрена 

стъпка 

(ПИn), 

% 

Оценка 

на 

изпълне

ние ПК  

Качество на 

информацията 

Коефициен

т У 
Разчет Отчет Крайна оценка 

Качество на 

информацията 

ПК2а 

Качество на 

питейната вода в 

големи зони на 

водоснабдяване  

- - - - - - - -   - 

ПК6 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

0,00% 
100,00

% 
0,00% 

100,00

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

пълно 

неизпъл

нение 

  0,60% 

ПК11г 

Рехабилитация на 

водопроводната 

мрежа  

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

ПК12г Събираемост  0,00% 
100,00

% 
72,62% 

100,00

% 
-100,00% -72,62% 72,62% средно   0,00% 

ПК12е 

Ефективност на 

изграждане на 

водомерното 

стопанство  

0,00% 
100,00

% 
100,00% 

100,00

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

Стойност на коефициент У 0,00% 

 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2022) и коефициент X2023:  

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

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2023 г. 

Инфлация  

Х2023= Е2023 + Qр2023 + Qи2023 + 

Y2023 

Х2023 И - X 

Ц2023= ЦБП 

2023*                               

(1+ И2022-

X2023) 

Е2023 Qр2023 Qи2023 Y2023 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2023 г.                                      
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Доставяне вода на потребителите 2,579  0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 2,579 

Отвеждане на отпадъчни води 0,303  0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,303 

Пречистване на отпадъчни води    0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%   

Битови и приравнените към тях 
потребители 

1,190  0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 1,190 

 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2023 г.           

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

4,886 

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

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Добрич за 2021 г.  
5,357 

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

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

 

 
28.  „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар 

С Решение № БП-Ц-29 от 30.11.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на 

дейността на „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., 

утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.12.2022 г., и е одобрила цени на ВиК 

услуги за 2023-2026 г.   

С Решение № БП-Ц-29 от 30.11.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване 

ефективността на дружеството за 2023 г. както следва: E2023 = 0%. 

Доколкото утвърдената цена за първия ценови период влиза в сила от началото на м. 

декември 2022 г., а изменението на одобрените цени за 2023 г. ще бъде извършено също през м. 

декември 2022 г., то в тази връзка не може да се приложи инфлационен индекс.   

 

В одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-4 от 30.09.2020 г. за регулаторен 

период 2017-2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно 

коефициентът Qр2023 = 0%. 

Доколкото бизнес планът на дружеството, одобрен с Решение на КЕВР № БП-Ц-4 от 

30.09.2020 г., се е прилагал от 01.10.2020 г. разчетените и отчетени инвестиции за 2020 г. са 

преизчислени пропорционално за периода на прилагане на новия бизнес план (3 месеца), а 

инвестициите за 2021 г. са взети в пълен размер. Преизчислените данни за разчетените и отчетени 

инвестиции са представени в следващата таблица: 

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. 

пропорционално за периода от влизане в сила на 

одобрения бизнес план 

Общо разчет по БП 

за 2020-2021 г., 

Пропорционално за 

периода 

Общо отчетени 

инвестиции за 2020-

2021 г. 

Пропорционално за 

периода 

Изпълнение на  планираните 

инвестициите за 2020-2021 г.  

Пропорционално за периода 

хил лв. хил лв. хил лв. % 

Доставяне на вода на потребителите  44 45 1 102% 

Инвестиции в Собствени активи: 1 0 -1 0% 

Инвестиции в собствени ВиК активи: 
43 45 

2 104% 

ОБЩО регулирана дейност 44 45 1 102% 

 

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи2023 се изчислява, както следва: 

Описание  
Доставяне ВС 

Основна 
Отвеждане Пречистване 

Доставяне ВС 

Непитейна 

Доставяне ВС Друг 

ВиКО 
ОБЩО 

Общо необходими приходи за 2023 г. - - - 109 - 
109 

 

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо 

одобрени - пропорционално за 2020-2021 г. 
- - - 1 - 1 
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Коефициент Qи - общо 0,000% 

 

Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2020-2021 г., 

съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 от НРКВКУ, съответно коефициентът Y2023, отразяващ 

изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност, не 

са относими към дейността на „Спринг Форс“ ООД, доколкото  дружеството доставя вода 

предназначена за технологични нужди на „Ново стъкло“ ЕАД, съответно коефициентът Y2023 = 0%.  

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2022) и коефициент X2023:  

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

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2023 г. 

Инфлация  

Х2023= Е2023 + Qр2023 + Qи2023 + 

Y2023 

Х2023 И - X 

Ц2023= ЦБП 

2023*                               

(1+ И2022-

X2023) 

Е2023 Qр2023 Qи2023 Y2023 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2023 г.                                      

Доставяне на вода за технологични 

нужди на „Ново стъкло“ ЕАД    
0,805  0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,805 

 

„Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар не предоставя услугата доставяне на вода на битови 

потребители, поради което не се изчислява социална поносимост на цената. 

 

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. 4, чл. 6, т. 2 и чл. 29 от 

Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги и 

Указанията за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез 

метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение по 

Протокол № 82 от 27.04.2021 г., т. 2 на Комисията за енергийно и водно регулиране, 
 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

считано от 01.01.2023 г., утвърждава цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, както следва: 
 

1. „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 0,825 

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“ ООД, гр. Монтана: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 2,462 

Отвеждане на отпадъчни води 0,271 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,714 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,895 

степен на замърсяване 2 1,299 



 

94 
 

[TLP-WHITE] 

Ниво 0 
степен на замърсяване 3 1,478 

Доставяне на вода с непитейни качества 1,405 

Доставяне вода на друг ВиК оператор 0,110 

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 Йовковци” ООД, гр. Велико Търново: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 2,161 

Отвеждане на отпадъчни води 0,214 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,735 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,951 

степен на замърсяване 2 1,247 

степен на замърсяване 3 1,608 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,258 

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“ ООД, гр. Русе: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 2,786 

Отвеждане на отпадъчни води 0,404 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,511 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,582 

степен на замърсяване 2 0,884 

степен на замърсяване 3 1,170 

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

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

 

5. „В и К” ООД, гр. Габрово: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,996 

Отвеждане на отпадъчни води 0,198 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,720 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,843 

степен на замърсяване 2 1,223 

степен на замърсяване 3 1,661 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,357 

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. „В и К - Стенето” ЕООД, гр. Троян 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,547 

Отвеждане на отпадъчни води 0,171 

Пречистване на отпадъчни води  
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Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители 

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

 

7. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 2,748 

Отвеждане на отпадъчни води 0,292 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,678 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,770 

степен на замърсяване 2 1,151 

степен на замърсяване 3 1,591 

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. „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,155 

Отвеждане на отпадъчни води 0,147 

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. 

 

9. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 3,026 

Отвеждане на отпадъчни води 0,267 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,546 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,610 

степен на замърсяване 2 0,894 

степен на замърсяване 3 1,329 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,969 

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. „В и К” АД, гр. Ловеч: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 2,355 

Отвеждане на отпадъчни води 0,115 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,891 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,985 

степен на замърсяване 2 1,746 

Битови и приравнените към тях потребители 0,450 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,517 

степен на замърсяване 2 0,766 

степен на замърсяване 3 1,044 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,936 
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степен на замърсяване 3 1,819 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,117 

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

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

 

11. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 3,018 

Отвеждане на отпадъчни води 0,249 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,508 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,714 

степен на замърсяване 2 0,855 

степен на замърсяване 3 1,064 

Доставянена вода на друг ВиК оператор 0,730 

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 - Варна“ ООД: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 2,687 

Отвеждане на отпадъчни води 0,662 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,822 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 1,080 

степен на замърсяване 2 1,431 

степен на замърсяване 3 1,737 

Доставяне на вода с непитейни качества 0,666 

Доставяне вода на друг ВиК оператор 0,952 

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 - Дунав” ЕООД, гр. Разград: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 3,918 

Отвеждане на отпадъчни води 0,194 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,375 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,595 

степен на замърсяване 2 0,605 

степен на замърсяване 3 0,759 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 1,112 

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“ ООД, гр. Силистра: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 3,098 

Отвеждане на отпадъчни води 0,521 
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Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,815 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,932 

степен на замърсяване 2 1,410 

степен на замърсяване 3 1,872 

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“ ООД, гр. Враца: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 2,296 

Отвеждане на отпадъчни води 0,390 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,597 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,914 

степен на замърсяване 2 0,976 

степен на замърсяване 3 1,207 

Доставяне на вода с непитейни качества 2,252 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,239 

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“ ЕАД, гр. Бургас: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 2,004 

Отвеждане на отпадъчни води 0,573 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,921 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 1,375 

степен на замърсяване 2 1,488 

степен на замърсяване 3 1,919 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,041 

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

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

 

17. „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, гр. Видин: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 2,213 

Отвеждане на отпадъчни води 0,378 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,314 

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

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

 

18. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 2,930 

Отвеждане на отпадъчни води 0,343 

Пречистване на отпадъчни води   
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Битови и приравнените към тях потребители 0,410 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,582 

степен на замърсяване 2 0,716 

 0,820 

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

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

 

19. „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Пречистване на отпадъчни води  

Битови и приравнените към тях потребители 0,755 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,831 

степен на замърсяване 2 1,509 

Дружеството не предоставя ВиК услуги на битови потребители, поради което не се извършва 

анализ на социална поносимост. 

 

20. „Водоснабдяване” ЕООД, гр. Брезник: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на друг ВиК оператор 0,342 

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

социална поносимост. 

 

21. „ВиК – Златни пясъци“ ООД: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,504 

Отвеждане на отпадъчни води 1,781 

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

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

 

22. „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне на вода с непитейни качества 0,188 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,161 

За цените на услугите доставяне на вода на друг ВиК оператор и доставяне на вода с 

непитейни качества не се извършва анализ на социална поносимост. 

 

23. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 2,143 

Отвеждане на отпадъчни води 0,595 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 1,116 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 1,533 

степен на замърсяване 2 1,836 

степен на замърсяване 3 2,422 

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

 

24. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 2,992 

Отвеждане на отпадъчни води 0,169 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,481 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,621 

степен на замърсяване 2 0,783 

степен на замърсяване 3 1,091 

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

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

 

25. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,382 

Отвеждане на отпадъчни води 0,225 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,589 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,802 

степен на замърсяване 2 0,965 

степен на замърсяване 3 1,291 

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

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

 

26. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,687 

Отвеждане на отпадъчни води 0,180 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,671 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,784 

степен на замърсяване 2 1,096 

степен на замърсяване 3 1,602 

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

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

 

27. „АЦК“ ООД: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 2,579 

Отвеждане на отпадъчни води 0,303 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 1,190 

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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28. „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне на вода за технологични нужди на „Ново стъкло“ ЕАД    0,805 

Дружеството не предоставя услугата доставяне на вода на битови потребители, поради което 

не се извършва анализ на социална поносимост. 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - София град в 14 - дневен 

срок. 
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