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Р Е Ш Е Н И Е 

№ Ц - 20 

от 28.12.2018 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

  

на закрито заседание, проведено на 28.12.2018 г., като разгледа Доклад с  

вх. № В-Дк-303 от 04.12.2018 г. за изменение на одобрените цени на водоснабдителните 

и канализационните услуги за 2019 г. и събраните данни от проведеното на 17.12.2018 г. 

открито заседание, установи следното: 

 

Административното производство е образувано в Комисията за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) във връзка с годишните изменения на цените на 

водоснабдителните и канализационните услуги по метода на ценово регулиране “горна 

граница на цени” за ВиК операторите с одобрени от КЕВР бизнес планове, утвърдени цени 

за 2018 г. и одобрени цени за 2019-2021 г. 

Съгласно чл. 29, ал. 1 от Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и 

канализационните услуги (НРЦВКУ), при прилагане на методите на ценово регулиране 

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

бизнес плана се изменят служебно от Комисията в съответствие с чл. 6, т. 2 и 3 във връзка с 

чл. 4. Ал. 2 от същата разпоредба посочва, че измененията по ал. 1 се извършват ежегодно с 

решение на Комисията, което се взема в закрито заседание преди началото на ценовия 

период, за който се отнасят. Съгласно чл. 29, ал. 3 от НРЦВКУ при измененията по ал. 1 се 

извършва анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги. Ал. 5 от същата 

разпоредба посочва, че решението по ал. 2 влиза в сила от 1 януари на ценовия период, за 

който се отнася. 

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

„горна граница на цени“, Комисията едновременно утвърждава цени на ВиК оператора за 

първата година от регулаторния период и одобрява цени за следващите години от 

регулаторния период, които се изменят в края на ценовия период с инфлационен индекс, 

намален с коефициент Х; регулаторният период е с продължителност по чл. 10, ал. 1 от 

ЗРВКУ; Комисията по реда на чл. 29 изменя одобрената цена за следващата година от 

бизнесплана на базата на актуална информация за инфлацията от влизането в сила на 

утвърдената цена за първия ценови период и коефициент X; изменението се извършва по 

реда на глава четвърта, раздел ІІ и се изчислява по следната формула: 

Цt = Ц (БПt) x (1 + И - X) t, 

където: 

Ц са цените на В и К оператора; 

t – времевият индекс; 

Ц (БПt) – одобрената цена на В и К оператора за съответната година от бизнесплана;  

И – инфлацията за периода от влизането в сила на утвърдената цена за първия ценови 

период до датата на изчисление на изменението, която влияе върху разходите на В и К 

оператора; 

Х - коефициент, който се изчислява по следната формула:  

Х = Е +Q + Y, 
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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 Указанията 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), през регулаторния период 

2017-2021 г. Комисията прилага метода „горна граница на цени”, при който утвърждава 

цени на ВиК услуги за първата година от регулаторния период и одобрява цени за 

следващите години. Одобрените цени за всяка година от бизнес плана се изменят служебно 

от Комисията в съответствие с чл. 6, т. 2, във връзка с чл. 4 от НРЦВКУ. 

 

С Решение № Ц-34 от 15.12.2017 г., с което са изменени одобрените цени на ВиК 

услуги за 2018 г., е констатирано противоречие между разпоредбата на чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, съгласно която Комисията по реда на чл. 29 изменя одобрената цена за 

следващата година от бизнесплана на базата на актуална информация за инфлацията от 

влизането в сила на утвърдената цена за първия ценови период и коефициент X, и 

разпоредбата на т. 52 от Указания НРЦВКУ, съгласно която Инфлация 2017 г. (И2017) е 

инфлацията за периода м. януари – м. октомври 2017 г. С оглед изложеното КЕВР е приела, 

че следва да бъдат приложени разпоредбите на по-високия по степен нормативен акт, който 

в случая е НРЦВКУ, и при изменение на цените следва да бъде приложена инфлацията от 

влизането в сила на утвърдените цени на ВиК услугите на съответните дружества до датата 

на изчисление на изменението, като се вземат предвид и наличните данни за месечна 

инфлация за периода до м. ноември 2017 г. включително. Аналогична е констатацията по 

отношение на дефиницията Инфлация 2017 – 2018 г. (И2017-2018) е инфлацията за периода м. 

януари 2017 г. – м. октомври 2018 г. В тази връзка, при изменението на одобрените цени на 

ВиК услуги за 2019 г. e приложена инфлация от влизането в сила на утвърдените цени на 

ВиК услугите на съответните дружества до датата на изчисление на изменението, като са 

взети предвид и наличните данни за месечна инфлация за м. ноември 2018 г. 

 

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 2017-2021 г. Резултатите от 

извършения анализ са отразени в доклад с вх. № В-Дк-303 от 04.12.2018 г (Доклада), който е 

приет от КЕВР с решение по протокол № 240 от 07.12.2018 г., т. 1 и е публикуван на 
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интернет-страницата на Комисията. В изпълнение на изискванията на чл. 13, ал. 5, т. 2 от 

Закона за енергетиката (ЗЕ) е проведено открито заседание на 17.12.2018 г. 
 

Открито заседание: 

За участие в откритото заседание с писмо с изх. № В-17-00-4 от 07.12.2018 г. са 

поканени представители на „Софийска вода“ АД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, 

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

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

„ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе, „Напоителни 

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

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

канализация - Шумен“ ООД, „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, 

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

гр. Ямбол и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, „Водоснабдяване и 

канализация - Добрич“ АД, „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово, „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, 

гр. Радомир, „Верила Сървис“ АД, „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД, 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, „Лукойл Нефтохим 

Бургас“ АД, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Габрово, „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД, гр. Плевен, „ВиК-Кресна“ ЕООД, „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД, гр. Благоевград. 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, „Напоителни системи“ ЕАД, 

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

„Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, „Водоснабдяване и канализация - Добрич“ 

АД, „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир, „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ 

ООД, гр. Велико Търново“, „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, „Водоснабдяване и 

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

„ВиК-Кресна“ ЕООД не са изпратили представители. 

 

Участие в откритото заседание са взели представители на: „Софийска вода“ АД, 

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

Варна“ ООД, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД,  

гр. Кърджали, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе, „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Монтана, „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, 

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

гр. Ямбол, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, „Инфрастрой“ ЕООД, гр. 

Брацигово, „Верила Сървис“ АД, „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД и 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, които са направили следните 

устни изказвания: 

Г-н Васил Тренев, заместник-изпълнителен директор на „Софийска вода“ АД, 

посочва, че дружеството е съгласно с Доклада. 

Г-н Мариян Николов, управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД,  

гр. Смолян, посочва, че в частта за комплексната цена за битови и приравнени към тях 

потребители е допусната техническа грешка и вместо 2,374 лв./куб.м. би трябвало да се 

запише 2,473 лв./куб.м., няма други възражения. 

Г-н Валентин Вълканов, управител на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ 

ООД, гр. Варна, посочва, че няма забележки по отношение на Доклада.  

Инж. Славчо Славков, управител на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, няма  

възражения по Доклада. Отбелязва, че медиите неправилно са отразили, че само за „ВиК“ 

ООД, гр. Кърджали се намалява цената на водата. Намалява се цената за услугата 

пречистване, но комплексната цена на ВиК услугите се увеличава.  

Г-н Сава Савов, управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе 
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посочва, че Докладът отразява ангажиментите, които е поело дружеството, но според него 

проблем ще бъде цената на електрическата енергия. Подчертава, че „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Русе ще използва наличните резерви, за да преодолее негативното 

влияние на цената на електроенергията.  

Г-н Стоян Радев, управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД,  

гр. Ямбол, приема Доклада без забележки, но предполага, че ще предстои искане за 

актуализиране на бизнес плана през следващата година, в резултат на очакваното 

увеличение на фонд „работна заплата“ и на цената на електроенергията. 

Г-н Ганчо Тенев, управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД,  

гр. Бургас, няма възражения по Доклада, посочва, че Комисията е отчела в цената на 

водата влизането в експлоатация на много нови пречиствателни станции. 

Г-н Ангел Престойски, управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД,  

гр. Враца, посочва, че приема направените изводи в Доклада, включително и със 

заложените ограничения на дружеството, като според него това неминуемо ще се отрази в 

размера на инвестициите. Отправя препоръка КЕВР да прецизира кои са тези търговци, 

които са приравнени към битовите потребители, защото според него във всички документи, 

които Република България е разписала с присъединяването си към ЕС, няма такова 

разграничение. Разграничени са само битовите потребители и изрично е записано, че всички 

други трябва да плащат спрямо степента на замърсеност. 

Г-н Георги Владов, управител на „Водоснабдяване и канализация – Видин“ 

ЕООД, посочва че приема Доклада, но изказва съмнение дали коректно е изчислена  

инфлацията от 01.07.2018 г. до сега, заложена във формулата, тъй като цената им е в сила от 

01.07.2018 г., но е била уточнявана в продължение на цяла година. Пояснява, че от 

01.01.2019 г. се увеличава минималната работна заплата в страната, а във „Водоснабдяване и 

канализация – Видин“ ЕООД сто служителя са на минимална заплата и 1/3 от цената, която 

получават в момента ще отиде за покриване на това увеличение. 

 

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

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, „Верила Сървис“ АД „Водоснабдяване 

и канализация - Сливен“ ООД, „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово и „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД, гр. Благоевград са посочили, че приемат Доклада без възражения и 

не са направили други изказвания.  

 

На откритото заседание са направени следните устни изказвания от други 

участници, които не са страни по преписката, както следва: 

Г-н Валентин Гетов, началник отдел в МРРБ, посочва, че няма да изрази 

становище. 

Г-жа Мая Манолова, Омбудсман на Република България, посочва, че взема 

участие в откритото заседание, заради тревогата на гражданите от предстоящото увеличение 

на цените на ВиК услугите и заради десетките жалби, които са постъпили в ръководената от 

нея институция, свързани както с цената на водата, така и с нейното качеството. Отбелязва, 

че увеличението на цената на водата е предварително заложено и присъства в съответните 

нормативни документи и в предходни решения на КЕВР, но не счита, че е справедливо. 

Излага съображения за липса на социална поносимост, заради ниските доходи на 

българските граждани. Отбелязва, че най-много се увеличава цената на водата във Видин, 

Бургас, София, Благоевград, Добрич, като в същото време социалната поносимост на цената 

на ВиК услугите за тези региони намалява в сравнение с предходната година. На следващо 

място посочва, че липсва реално подобрение на качеството на услугата, на качеството на 

водата и на показателите, които се отнасят до загубите на вода, както и според нея липсват 

реално извършени инвестиции. Посочва, че според Сравнителния анализ за ВиК сектора на 

КЕВР за 2017 г. няма подобрение на показателя, отнасящ се до загубите на вода, като 
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същите продължават да са 61,24%, т.е. увеличаването на цената на водата не кореспондира с 

качеството, със загубите и с реално извършените инвестиции. Предлага да се преразгледат 

бизнес плановете на ВиК дружествата в Шумен и Кърджали, където не се изпълняват 

заложените показатели и поетите ангажименти. Задава въпрос за ползите от увеличението на 

цената на водата за гражданите - подобрило ли се е качеството, загубите намалели ли са или 

са направени инвестиции. Отбелязва, че ако такива реални ползи няма, се изисква 

преразглеждане на бизнес плановете на ВиК дружествата. Настоява за ясни критерии за 

определяне на социалната поносимост на ВиК услугите, като подчертава, че според писмо 

на НСИ, Комисията сама избира данните от кои изследвания да приложи. Призовава 

правителството да предприеме мерки за социално подпомагане на водно бедните хора. 

Настоява и за нормативни промени в закона, в частта, която предвижда единна цена на 

водата в обособената територия на даден ВиК оператор. Според Омбудсмана, следва да се 

коригират и начините, по които се приемат и обсъждат бизнес плановете.  

Г-н Стефан Желев, областен управител и председател на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД 

(АВиК-Шумен), изразява несъгласие с увеличението на комплексната цена на ВиК услуги 

за битови потребители, като счита, че поредното увеличение на цената на ВиК услугите, 

макар и обосновано с отчетения инфлационен индекс е несправедливо по отношение 

качеството на услугата, която предоставя ВиК операторът. Изказва становище, че през 

последните 15 месеца цената на услугата се е повишила, без потребителите на „питейна 

вода“ да получават по-добра и качествена услуга. Заявява, че водата, която се предоставя на 

потребителите в областта, е поливна, а не питейна и е с най-висока цена в страната. 

Допълва, че по данни на РЗИ-Шумен водата в града по микробиология е добре, но е със 

завишена мътност. Отбелязва, че като областен управител и председател на АВиК е изразил 

положително становище и са положени усилия да убедят гражданите в необходимостта от 

приемане на бизнес плана на дружеството, като един от елементите, с които може да се 

кандидатства за подобряване на инфраструктурата пред оперативна програма „Околна 

среда“, като отбелязва, че проектите се готвят, но още не са влезли в сила. Посочва, че 

гражданите на област Шумен искат цената на водата да се замрази на сегашното ниво, 

докато бъде построена пречиствателна станция за питейни води, като отбелязва, че 

обществената поръчка за нея е пусната и финансирането е осигурено. Апелира да се има 

предвид, че решението за цени влияе върху живота на 185 хил. жители в област Шумен. 

Г-н Боян Тодоров, заместник-кмет на община Шумен, подкрепя становището на 

областния управител и изразява мнение, че цената на ВиК услугите не може да се повишава 

при запазване на същото качество на услугите. 

Г-н Благой Козарев, представител на Българска асоциация по водите (БАВ), 
посочва, че няма забележки по Доклада. 

Проф. Петър Калинков, представител на БАВ, подкрепя Доклада на КЕВР. 

Изказва становище, че увеличението на цената на водата е неизбежно, доколкото за 

развитието на сектора са необходими приходи, които се получават единствено чрез цената 

на водата. Допълва, че фонд „работна заплата“ е важен, с оглед необходимостта от 

професионално обучени кадри в сектора. По отношение на приходите на ВиК операторите, 

особено в области като Видин, Монтана, Враца, Добрич, отбелязва, че същите се намаляват 

вследствие на спад в потреблението, дължащо се на намаляващото население. Изразява 

съгласие, че трябва да има наличен държавен механизъм, които да компенсира водно 

бедните хора, като в това направление са били предвидени два механизма в проекта на 

Закон за ВиК на МРРБ, но МРРБ следва да посочи какво се случва с развитието по този 

законопроект. По отношение на загубите на вода изказва становище, че няма компания, 

която да се справи с такъв проблем без инвестиции, които се генерират от приходи. По 

изпълнение на регионалните прединвестиционни проучвания, въпреки че по тях има грант 

за европейско финансиране, средно в размер на 80%, следва да е ясно, че независимо от този 
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грант, на построените нови активи след придобиване се отчитат амортизации. В заключение 

посочва, че цената на водата ще се увеличава, за да се подобряват нивата на услугите и да 

работят добри инженери, които да внасят най-новите световни практики. 

Г-н Георги Христов, представител на движение „ДНЕС“, изказва становище, че 

поредното увеличение на цените на ВиК услуги не е обосновано и е създало голямо 

напрежение при населението. Отбелязва, че в Народното събрание е внесен анализ на 

водния сектор в страната с конкретни предложения за развитие. Изказва мнение, че 

единственият признат подход за ценообразуване в света е калкулативният метод, който не се 

прилага в разглеждания Доклад, а са посочени други методи на ценообразуване. Определя 

ценообразуването в Доклада като „надстройване на цените“ и отрича понятието „социална 

поносимост на цените“. Предлага да се прекрати обсъждането на повишаването на цените на 

ВиК услуги, докато бъде разгледан този въпрос в Народното събрание. Препоръчва да се 

подготви компенсаторен механизъм с оглед на това, че всички ВиК дружества са държавна 

собственост и би следвало собственикът да се грижи за инвестициите и за издръжката им. 

Посочва, че инвестициите не са ценообразуващ елемент и не следва да се включват в цената 

на услугата. Отправя въпрос за основанието във връзка с увеличаване на цените на ВиК 

услуги на „Софийска вода“ АД като отбелязва, че дружеството използва ресурсите и не 

изпълнява показателите заложени в концесионния договор по отношение на цените, 

загубите и др. Предлага участие за работни срещи в Комисията относно разглежданите 

въпроси и призовава да се преустанови увеличението на цените на ВиК услуги.   

Г-н Емил Георгиев, представител на Федерация на потребителите в България, 
изказва становище, че общественият интерес трябва да се защитава от кметовете, но 

задължително трябва да се чуе и становището на потребителите, защото те са във фокуса на 

взимането на това решение. Заявява, че КЕВР е задължена до края на годината да вземе 

решение за цените, в противен случай ще носи отговорност включително и финансова. В 

тази връзка счита, че Комисията трябва да вмени тази отговорност на ръководствата на ВиК 

дружествата – отговорност за течовете, кражбите и най-вече отговорност за качеството на 

питейната вода, която на много места е крайно лоша. Изтъква, че за Хасково от месец април 

миналата година се знае, че водата е замърсена с алфа активност, видно и от картата на 

района, като за някои сондажи тя е 22 пъти над нормата. Счита, че при това положение не 

може да се говори за повишаване на цената в региона, дори напротив. Отбелязва, че 

Софийска община приема Трето изменение на Договора за концесия, в което е записано, че 

общината гарантира на „Софийска вода“ АД норма на възвращаемост на собствения капитал 

в размер 17% до 2021 г., като по този начин КЕВР няма законова възможност и механизъм 

да стартира процедура по изменение на одобрения бизнес план. Категорично се обявява 

против повишаване на цената и е за преразглеждане на всички бизнес планове. Допълва, че 

ВиК операторите са единствените в сферата на комуналните услуги, които имат Общи 

условия, и зад тези Общи условия някои ръководства се крият. В тази връзка предлага всяка 

ВиК асоциация да има отделни Общи условия, както електроразпределителните дружества. 

Обявява се за лицензиране на дейността на всяко ВиК дружество, като основен показател да 

бъде качеството на водата. Изказва мнение, че е време за въвеждане на мерки срещу 

кражбите на вода, които на места са колосални. 

Г-н Огнян Винаров, представител на „Граждански контрол“, възразява срещу 

порочното, незаконно увеличение на водата в Република България. Посочва, че за 

реформиране на сектора, подмяна на ВиК тръби и пречиствателни станции са необходими 

15 млрд. лв. Изказва становище, че тези инвестиции трябва да се докажат и финансират от 

еврофондове, по европрограми, за които бенефициенти да бъдат ВиК операторите и с 

държавни средства и капитал да дофинансират инвестициите, а не чрез увеличение на 

цената. Отбелязва, че въпреки решение на ВАС, че КЕВР е независим регулаторен орган и 

не е длъжен да се съобразява със записаната в концесионния договор норма на 

възвращаемост, Комисията залага при определяне на цената на „Софийска вода“ АД норма 
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на възвращаемост вместо 7-8%, пак 17%. Допълва, че КЕВР не е санкционирала оператора в 

Хасково за уран във водата. На други места водата е замърсена с манган, както и от добива 

на каолин, което води до ракови заболявания. Предлага КЕВР да отложи приемането на 

решение за увеличаване на водата от 2019 г. 

Г-н Минчо Христов, потребител, изказва мнение, че увеличението на цените на 

ВиК услуги е необосновано. Поставя въпроса за нормата на възвръщаемост на капитала на 

„Софийска вода“ АД - 17%, спрямо другите ВиК оператори, където е много по-ниска. 

Отбелязва, че от 2006 г. загубите на вода в София е трябвало да бъдат 32%, съгласно 

концесионния договор на „Софийска вода“ АД, докато в момента са около 50%. Отбелязва, 

че „Софийска вода“ АД, както и останалите ВиК оператори имат интерес и не реагират 

своевременно на течове на вода, тъй като загубите се включват в цената на 

водоснабдителната услуга. С оглед на това счита, че е необходимо да се проследят загубите 

на вода вместо да се увеличава цената на услугата. Допълва, че редица потребители и цели 

квартали ползват безплатно вода за басейни, установени са байпаси от централни 

водопроводи и в тази връзка препоръчва да се извърши проверка на течовете и загубите на 

вода по мрежата. Препоръчва да се внесе в Народното събрание закон, където в цената на 

услугата да се включват 20% загубите на вода, а останалите до 60% да са за сметка на ВиК 

операторите.   

Г-н Венцислав Митовски, потребител, предлага служебно преразглеждане на 

бизнес плана на „Софийска вода“ АД, във връзка с нормата на възвръщаемост, като посочва 

че в концесионния договор, подписан от 2000 г., нормата на възвръщаемост е 17% от 

акционерния капитал (8,8 млн.лв.). От 2006 г. до 2017 г. КЕВР определя цената на ВиК 

услуги с норма на възвръщаемост 17% на собствен капитал (180 млн.лв.), без акционерен 

капитал, който не се счита за ценообразуващ елемент. Отбелязва, че за периода 2017 - 2021 

г. цените на ВиК услуги са образувани с включени 113 млн. заеми, от които един от заемите 

за около 70 млн. лв. е между е свързани фирми. Този заем е трябвало да бъде издължен през 

2016 г. и макар, че дружеството е разполагало с 60 млн.лв. свободни средства от 

неинвестирана печалба, заемът не е погасен, което от своя страна води до 12 млн.лв. лихви 

за периода 2017-2021 г. Допълва, че не са изпълнени и одобрените инвестиции за 

определена година, т.е. от одобрени 10 млн.лв. са реализирани  5 млн.лв. Изказва мнение, че 

в концесионния договор има клауза за загуби на вода от 33% за 2008 г., която не се 

изпълнява, докато за норма на възвръщаемост 17% на собствения капитал няма клауза, но се 

изпълнява и за 5 години е заложено дружеството да получи дивидент от 93 млн.лв. След 

като се изплатят всички заеми с лихви, дивидента за 93 млн.лв. и се приспаднат всички 

разходи, остават 111 млн.лв., за които не е описано в решението на Комисията за какво ще 

се разходват, или общо около 200 млн.лв. В тази връзка предлага, да се преразгледа 

решението за изменение на цената на ВиК услуги на Комисията. Посочва, че социалната 

поносимост на цената на ВиК услуги се определя с брутните доходи на населението, от 

които 40% са данъци и 20% е ДДС, и отбелязва, че не е възможно социалната поносимост на 

цената на ВиК услуги за София да е 10 лв./куб.м. Посочва, че през 2016 г. Комисията гласува 

норма на възвръщаемост на собствения капитал 9,96% за „Софийска вода“ АД, докато за 

другите ВиК оператори тя е 7%, а през 2017 г. трима от четиричленния състав на комисията 

/без председателя/ гласуват норма на възвръщаемост на собствения капитал 17%, съгласно 

концесионния договор.  

Г-н Ангелаки Гоцев, потребител, посочва, че водоснабдяването и 

електроснабдяването са от стратегическо значение за управлението на дадена страна затова 

тези отрасли не следва да се отдават под концесии на чужди фирми. Изказва възражение 

срещу увеличението на цената на водата, доколкото населението в страна намалява с една 

трета, в следствие потреблението за питейни нужди намалява, като цената на водата следва 

по същата логика да се намали. Поставя въпрос защо не се свиква при такива решения 

Консултативен съвет към Комисията за енергийно и водно регулиране. Посочва, че при 
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съставянето на документи за изменение на цените за природен газ, електроенергия или 

питейна вода, когато се засягат интересите на народа, следва да се викат техни 

представители. 

Г-н Красимир Богоев, представител на КНСБ, посочва, че преди КЕВР да започне 

да регулира цените във ВиК дружествата средната работна заплата в бранша е била с 20% 

по-висока от средната работна заплата за страната и ВиК секторът е бил много 

привлекателен за всички работници, включително и за младите специалисти. Отбелязва, че 

сега ситуацията е коренно различна: средната работна заплата в сектора е с 22% по-ниска от 

средната работна заплата за страната. Изказва становище, че има ВиК дружества, в които 2/3 

от работещите са на минимална работна заплата. Допълва, че преди половин година е 

преговаряно със Съюза на ВиК операторите за сключване на нов браншов колективен 

трудов договор, като и двете страни са стигнали до извода, че голяма част от работещите в 

сектора са на минималните осигурителни прагове. Отбелязва, че увеличението на 

минималната работна заплата, заложено до 2021 г., е с близо 11%, а КЕВР дава между 2 и 

3% увеличение на фонд „работна заплата“ за година. Допълва, че преди години в сектора са 

работели 18-19 хил. човека, а сега са останали малко над 17 хиляди. 

В определения срок до 17 ч. на 18.12.2018 г. са постъпили следните писмени 

становища: 

1. Становище с вх. № В-04-00-109 от 10.12.2018 г. на Движение България на 

гражданите относно цените на ВиК услуги, предоставяни на гражданите на гр. Шумен, с 

което се иска намаляване на цените на ВиК услугите, предоставяни от „Водоснабдяване и 

канализация – Шумен“ ООД, поради липса на санитарно-охранителна зона и пречистване на 

водите, постъпващи от язовир Тича, неизвършени инвестиции от „Водоснабдяване и 

канализация – Шумен“ ООД и включени разходи за амортизации в цените на дружеството.   

2. Становище с вх. № В-07-00-70 от 13.12.2018 г. от г-н Любомир Христов, 

кмет на община Шумен, в което се посочва, че преди да измени одобрените цени на ВиК 

услуги на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, Комисията трябва да провери 

как се изпълнява бизнес плана на дружеството. Обръща се внимание, че начисляването на 

инфлация при определяне на увеличението на цената за 2019-та година може да има 

нормативно основание, но за гражданите на Шумен то е неприемливо заради недоброто 

качество на предлаганите услуги, най-вече в областта на водоснабдяването – влошено 

качество на подаваната питейна вода, чести аварии по мрежата, водещи до спиране на 

водоподаването. Обръща се внимание, че процентът на нарастване на одобрените в бизнес 

плана цени е необосновано висок и се изразява съмнение доколко тези цени са социално 

поносими като се сочи, че е неприемливо увеличението на цените на ВиК услугите да 

започва преди да са започнали реалните действия за изграждане на нова пречиствателна 

станция за питейни води и подмяна на довеждащия водопровод за гр. Шумен.   

3. Становище с вх. № В-04-49-1 от 13.12.2018 г. на г-н Стефан Желев, 

областен управител и председател на АВиК – Шумен, в което се посочва, че 

предстоящото увеличение на цените на ВиК услуги в област Шумен е необосновано и 

несправедливо спрямо качеството на услугата, предоставяна от оператора. Отбелязва се, че с 

Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 

предоставяне на услуги (Договора), в сила от 01.04.2016 г., сключен между Асоциация по 

ВиК-Шумен и „ВиК-Шумен“ ООД, е отдадено изключителното право на ВиК оператора да 

предоставя услуги на обособена територия. Това право не е безвъзмездно, то е изразено в 

насрещното задължение ВиК операторът да извършва инвестиции в активи публична 

собственост. В комплексните договорни отношения между Асоциация по ВиК-Шумен и 

„ВиК-Шумен“ ООД всяка от страните следва добросъвестно да изпълняват своите 

задължения. Посочва се, че до момента, третата година от Договора, ВиК операторът не 
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изпълнява в пълен размер годишните инвестиции, заложени в инвестиционните програми. 

Съгласно чл. 10.3 от Договора, до изтичане на срока на Бизнес плана за съответния период, 

Асоциацията не може да търси вреди за неизпълнение на инвестиционните задължения. 

Неизпълнените инвестиции в публичните активи са предпоставка за лошо качество на 

услугата, както и за влошаване на общото състояние на ВиК системите и съоръженията. 

Изразява се становище, че до изграждането и влизането в експлоатация на нова 

пречиствателна станция за питейни води за гр. Шумен предоставяната питейна вода на 

крайния потребител не е тъждествена на нейната цена. Изразява се позиция против 

изменение на одобрените цени на ВиК услуги.   

4. Становище с вх. № В-07-00-71 от 14.12.2018 г. от г-н Иван Капралов, 

обществен посредник на община Шумен, в което се посочва, че предстоящото увеличение 

на цените на ВиК услуги в област Шумен е необосновано и несправедливо за потребителите. 

В становището се посочва хронология на проблема с липса на пречистване на водите, 

постъпващи от язовир Тича за питейно-битово водоснабдяване на гр. Шумен, включително 

липса на санитарно-охранителна зона на язовира, както и липса на пречиствателна станция 

за питейни води.   

5. Становище с вх. № В-07-02-5 от 14.12.2018 г. от г-н Борис Цветков, 

общински съветник в Столична община, в което се предлага КЕВР да приеме решение за 

определяне на нова справедлива цена на ВиК услугите на „Софийска вода“ АД, считано от 

01.01.2019 г., а не предложената в Доклада, която счита за нормативно, икономически и 

социално необоснована. Като аргумент се посочва, че за периода от 01.04.2017 г. това е 

трето увеличение на цените на ВиК услугите на „Софийска вода“ АД, което не защитава 

интересите на потребителите. Счита, че социалната поносимост на цените на ВиК услугите 

за Столична община не е определена прозрачно. Отправя запитване какви мерки е 

предприела Комисията за защита на интересите на социално слабите потребители на ВиК 

услуги в Столична община. Отправя питане дали и как „Софийска вода“ АД е изпълнила 

предвидените в бизнес плана инвестиции и как евентуалното неизпълнение ще се отрази на 

цените на ВиК услугите. Посочва, че според финансовите отчети на „Софийска вода“ АД, 

дружеството е рефинансирало заем „А“ и заем „Б“ при нови различни финансови параметри 

и отправя въпрос защо КЕВР не се е сезирала за изменение на бизнес плана на „Софийска 

вода“ АД по реда на чл. 19 от ЗРВКУ. Поставя въпрос защо цените на ВиК услугите се 

изменят с инфлация, а не се индексират разходите, като посочва, че КЕВР трябва да 

индексира разходите на дружеството с инфлационен индекс.   

6. Становище с вх.№ В-11Ц-00-10 от 17.12.2018 г. от г-жа Цветанка Илиева, 

потребител на „Софийска вода“ АД, в което се предлага КЕВР да определи нова цена за 

ВиК услугите на „Софийска вода“ АД, различна от предложената в Доклада, както и 

Комисията да предприеме мерки за изменение и допълнение на НРЦВКУ и Указанията 

НРЦВКУ. Като аргументи посочва, че КЕВР следва да измени с инфлация разходите на 

„Софийска вода“ АД, а не цените на ВиК услугите, като прилага изчисления за това до 

какви цени на ВиК услугите ще доведе изменението с инфлация на разходите. Посочва, че 

не следва всички разходи на дружеството да бъдат изменени с инфлация – например разходи 

за амортизации, за заплати и осигуровки, за електрическа енергия и разходи за данъци и 

такси. Отбелязва, че нормата на чл. 4 от НРЦВКУ не съответства на чл. 21, ал. 2 от ЗРВКУ 

по отношение изискването КЕВР да осъществява текущ и последващ контрол върху 

дейността на ВиК операторите.   

7. Становище с вх.№ В-04-22-1 от 18.12.2018 г. от Федерация на 

потребителите в България, с което се предлага да се намали цената на питейната вода във 

всички общини, в които има констатирани отклонения по показатели за качество на 

питейната вода; да не се повишава цената на питейната вода в общините София, Враца, 

Монтана и Шумен; да се преразгледат всички бизнес планове и да се утвърждават само тези, 

за които има протоколи от обществени обсъждания с потребителите от района и решения на 
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органите на местното самоуправление; да се утвърждават Общи условия, валидни поотделно 

за всяка асоциация на водните дружества. да се лицензира дейността на всеки отделен ВиК 

оператор.   

8. Становище с вх. № В-11С-00-46 от 18.12.2018 г. от Стоян Грозданов, 

Венцислав Митовски, Захари Генов и Стефан Сталев, в което се посочва, че Решение  

№ БП-Ц-1 от 29.03.2017 г. на КЕВР, с което са одобрени бизнес планът и цените на ВиК 

услуги на „Софийска вода“ АД, е в нарушение на действащото законодателство, защото 

Комисията е приела норма на възвръщаемост на собствения капитал в размер на 17%, а не 

определената от КЕВР в Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г., в размер на 9,94%. Според 

изразеното становище, в договора за концесия няма клауза изискваща приемане на НВск в 

размер на 17%, а е предвидено 17% от акционерния капитал. Посочва се, че анексът за 

общите загуби на вода към договора не важи за КЕВР и поставят въпрос на какво основание 

изискването за норма на възвръщаемост на капитала важи. Посочва се, че след прилагането 

на НВск в размер на 17% в бизнес плана на „Софийска вода“ АД има дивидент в размер на 

93,956 млн.лв. и излишък от 111 млн.лв., който не е ясно как ще бъде изразходван, което 

според изразеното в становището е в нарушение на закона. Иска се да бъде извършено 

обстойно и задълбочено разследване на описаните факти и обстоятелства. 

9. Становище с вх. № В-17-44-34 от 18.12.2018 г. от „Софийска вода“ АД, с 

което дружеството информира, че няма възражения относно Доклада и посочва, че на стр. 5 

от Доклада е допусната техническа неточност, т.к. отчетеният разход за коефициент Qр за 

услугата доставяне на вода e по-висок от одобрения, то би трябвало коефициент Qр да е с 

обратен знак. 

10. Становище от гражданско движение „ДНЕС“, изпратено по електронна 

поща на 18.12.2018 г., заведено с вх. № В-04-00-114 от 19.12.2018 г., в което ГД „ДНЕС“ 

изразява несъгласие с предвидените в ЗРВКУ и НРЦВКУ методи за ценово регулиране на 

цените на ВиК услугите, включително е против норма на възвръщаемост на капитала като 

ценообразуващ елемент, определянето на необходими годишни приходи, фиксирането на 

задължителни годишни ценови периоди, включването на инвестициите в цените, както и 

определянето на социална поносимост на цената на ВиК услугите, доколкото водата е 

природно благо. Изразява се становище, че единственият световно признат метод за 

ценообразуване е калкулативният. Възразява се срещу непровеждане на обществено 

обсъждане, тъй като правилното определяне на цените на ВиК услугите е въпрос от 

обществена значимост за развитието на ВиК сектора. В заключение ГД „ДНЕС“ настоява 

КЕВР да преустанови процедурата за определяне на нови по-високи цени на ВиК услуги от 

01.01.2019 г. до обсъждане цялостното състояние на водния сектор в съответните комисии в 

Народното събрание и набелязване на нови радикални мерки по отношение управлението и 

регулацията му. 

11. Становище с вх. № В-11О-00-8 от 17.12.2018 г. от инж. Огнян Винаров, 

пълномощник на Движение „Граждански контрол“, в което посочва, че необходимите 

средства за реформиране на ВиК сектора и обновяване на инфраструктурата вместо да се 

финансират от европрограми, се събират от гражданите чрез ежегодно увеличение на цените 

на ВиК услугите. Поставя въпроса за включената в договора за концесия на „Софийска 

вода“ АД норма на възвръщаемост от 17%. Счита, че концесионерът надписва сметките за 

вода с несъществуващи количества вода. Твърди, че КЕВР извършва престъпление като не  

санкционира ВиК оператора в област Хасково за уран във водата. Предлага КЕВР да отложи 

решението за увеличаване цените на ВиК услугите от 01.01.2019 г. 

12. Становище с вх. № В-04-00-111 от 18.12.2018 г. от г-н Николай Белалов, 

председател на Дискусионния клуб за социална местна политика (ДКСМП), в което 

посочва, че въпреки неговото и на други граждани желание да вземе участие в откритото 

заседание не е бил допуснат от полицията, охраняваща сградата на КЕВР. Счита, че е имало 
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избирателен подход при допуска до сградата, и настоява КЕВР да проведе ново открито 

заседание. 
 

Становище на Комисията по направените устни изказвания в рамките на 

проведеното открито заседание и постъпилите писмени становища: 
 

По отношение исканията КЕВР да преустанови процедурата за изменение на 

одобрените цени на ВиК услуги за 2019 г. на ВиК операторите, както и да не 

утвърждава нови цени на ВиК услуги за 2019 г., може да се посочи следното: 

При утвърждаването на цените на ВиК услугите КЕВР стриктно спазва разпоредбите 

на ЗРВКУ и НРЦВКУ, въз основа на които Комисията е издала и указания за образуване на 

цените на ВиК услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторен период 

2017-2021 г. 

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

„горна граница на цени“ Комисията едновременно утвърждава цени на 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 по чл. 19 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 бизнесплана се изменят служебно от Комисията в съответствие с чл. 6, т. 2 и 3 

във връзка с чл. 4. 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 изменя служебно с инфлационен индекс, 

намален с коефициент Х. 

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 2017-2021 г. Одобрените с решения на КЕВР цени на 

дружествата за 2018 г. са изменени и утвърдени с Решение № Ц-34 от 15.12.2017 г. 

Настоящата процедура е за изменение на одобрените цени на ВиК услуги на дружествата за 

2019 г. 

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. 
Комисията може да преразгледа ценообразуващите елементи, с които са образувани цените 

на ВиК услугите, единствено при стартиране на процедура по реда на глава четвърта, раздел 

III от НРЦВКУ, а именно процедура за преразглеждане на одобрените цени на ВиК услуги 

при възникване на непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, 

което съществено променя приходите и икономически обоснованите разходи на В и К 

операторите, каквито обстоятелства към момента не са известни.  

Предложеният в становището на гражданско движение „ДНЕС“ калкулативен метод не е 

нормативно регламентиран. 

Неоснователни са исканията КЕВР да не изменя одобрените цени на ВиК услуги 

за 2019 г. на ВиК операторите, имащи одобрени бизнес планове, т.к. от една страна 

Комисията ще наруши нормативните изисквания, а от друга страна по този начин ВиК 

операторите няма да могат да изпълнят параметрите на одобрените си бизнес планове. 

По отношение на направените коментари по процедурата за приемане на 

решение за годишно изменение на цените на водоснабдителните и канализационните 

услуги по метода на ценово регулиране “горна граница на цени” за ВиК операторите с 

одобрени от КЕВР бизнес планове, утвърдени и одобрени цени, може да се отбележи, че по 
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отношение на същата процедура, при годишното изменение на цените на ВиК операторите с 

Решение № Ц-34 от 15.12.2017 г. на КЕВР, с Решение № 2117/29.03.2018 г., постановено по 

адм. д. № 541/2018 г. на АССГ, потвърдено с Решение № 12168 от 10.10.2018 г. по адм. д.  

№ 6426/2018 г., ІV отд. на ВАС, съдът е потвърдил, че решението на КЕВР е прието след 

изпълнение на предвидената процедура, като не са допуснати нарушения на 

административно производствените правила. В настоящото решение са разгледани 

направените устни изказвания на откритото заседание и постъпили писмени становища, 

както от страните в административното производство, така и от други участници, които не 

са страни в него. 

Предложенията за изменение на нормативни актове и на Указания НРЦВКУ, за 

преразглеждане на одобрените бизнес планове на ВиК операторите, както и 

коментарите относно общи условия, лицензиране на ВиК операторите и неизпълнение 

на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 

съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, налагане на санкции на ВиК 

дружествата, са извън предмета на настоящото административно производство. 

 

По отношение на постъпилите становища, че КЕВР следва да отчете 

неизпълнение на одобрените инвестиции от ВиК операторите при изменението на 

одобрените цени на ВиК услуги за 2019 г., може да се посочи следното: 

През 2018 г. Комисията извърши задълбочена и обстойна проверка на отчетните 

данни на всички дружества, имащи одобрени бизнес планове през 2017 г., включително и 

отчетените от дружествата инвестиции в публични и собствени активи. Подробна 

информация за изпълнението на инвестиционните програми на ВиК операторите е посочена 

в Сравнителен анализ на ВиК сектора за 2017 г., приет с решение на КЕВР по т. 7 от  

Протокол №244 от 13.12.2018 г., публикуван на интернет страницата на КЕВР и публично 

достъпен за преглед от заинтересованите лица. В Сравнителния анализ са посочени и 

протоколите от закритите заседания на КЕВР, на които са разгледани и приети докладите на 

работните групи от извършените планови проверки през 2018 г., които са публикувани на 

интернет страницата на КЕВР и са публично достъпни за преглед от заинтересованите лица. 

Комисията ще продължи да извършва ежегодна проверка на изпълнението на 

инвестициите от всички ВиК оператори, имащи одобрени бизнес планове през регулаторен 

период 2017-2021 г. В разпоредбите на чл. 6, т. 2 и чл. 4 от НРЦВКУ е предвиден механизъм 

за коригиране на одобрените цени на ВиК услуги през регулаторния период в случай, че 

ВиК операторите не изпълнят планираните инвестиции и не постигнат целевите нива на 

единните показатели за ефективност, чрез прилагането на коефициенти Qи и Y при 

годишните изменения на цените. Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, коефициент Qи е 

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; а коефициент Y – 

коефициент, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на 

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

прилага по реда на чл. 4, ал. 4. 

Съгласно чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ, 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. 

Отчитайки нормите на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ, коефициенти Qи и Y за 2019 г. са 

равни на нула, респективно КЕВР няма правомощия да наложи финансови корекции 
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на дружествата през 2019 г. в случай на неизпълнение на предвидените инвестиции 

и/или непостигане на показателите за качество. 

Следва да се има предвид, че съгласно Действие № 7 от Тематично предварително 

условие 6.1. за Европейски структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, Република 

България е поела ангажимент за въвеждане на Механизъм за реинвестиране на част от 

приходите, включващ откриване на специални инвестиционни сметки за всеки ВиК 

оператор, въвеждане на контрол за изразходваните от тези сметки средства за инвестиции, а 

отчитането на дейностите, свързани с механизма, се извършва на тримесечие и в годишен 

доклад. В тази връзка с писмо изх. № В-03-06-30 от 17.12.2018 г. КЕВР е информирала 

Министъра за регионалното развитие и благоустройството за установените при плановите 

проверки отчетени инвестиции и усвояване на включените в цените на ВиК услугите 

разходи за амортизации на публични активи за ВиК операторите, имащи одобрени бизнес 

планове от 2017 г., и е поискала годишните доклади за отчитане на дейностите, свързани с 

механизма, за тези ВиК оператори за 2017 г. 

 

По отношение становищата, че КЕВР следва да изменя с инфлация разходите на 

ВиК операторите, а не одобрените цени на ВиК услуги, може да се посочи следното: 

Нормата на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ изрично посочва, че при прилагане на метода на 

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; регулаторният период е с продължителност по чл. 10, ал. 

1 ЗРВКУ; Комисията по реда на чл. 29 изменя одобрената цена за следващата година от 

бизнесплана на базата на актуална информация за инфлацията от влизането в сила на 

утвърдената цена за първия ценови период и коефициент X; изменението се извършва по 

реда на глава четвърта, раздел ІІ. 

Нормата на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ ясно посочва, че Комисията по реда на глава 

четвърта, раздел ІІ от НРЦВКУ изменя одобрените цени на ВиК услуги, като прилага 

актуална информация за инфлацията.  

Разходите на ВиК оператора, регулаторната база на активите и нормата на 

възвръщаемост на капитала  са ценообразуващите елементи, съгласно глава трета, раздел I 

от НРЦВКУ, и същите формират необходимите годишни приходи на ВиК операторите, и 

служат за образуване на цените на ВиК услуги.  

Цените на ВиК услуги, образувани по реда на глава трета, раздел II от НРЦВКУ, са 

утвърдени и одобрени от КЕВР по реда на глава четвърта, раздел I от НРЦВКУ. Тези 

одобрени цени на ВиК услуги се изменят в последствие по реда на глава четвърта, раздел ІІ, 

с инфлационен индекс, намален с коефициент Х. 

В тази връзка направените предложения за изменение не на одобрените цени на 

ВиК услуги, а на разходите или на друг от ценообразуващите елементи са в 

противоречие с нормите на НРЦВКУ и КЕВР не би могла да ги приложи. 

 

По отношение становищата за определяне на социалната поносимост на цените 

на ВиК услугите, 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 

apis://Base=NARH&DocCode=40473&ToPar=Art10_Al1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40473&ToPar=Art10_Al1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=83945&ToPar=Art29&Type=201/
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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. Единствено за 

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

ООД, гр. Враца е установено, че изменението на одобрените цени на ВиК услуги довежда до 

цени над социално поносимите и са предприети действия за тяхното преизчисление. 

Анализите на социалната поносимост са извършени в съответствие с разпоредбата на 

§ 1, ал. 1, т. 4 от ДР на ЗРВКУ, като информация за разполагаем средномесечен паричен 

доход на лице от домакинството по области за съответните години от изследване 

„Статистика на доходите и условията на живот EU-SILC“ е предоставена от Националния 

статистически институт. 

КЕВР няма нормативни правомощия да предприема мерки с цел защита интересите 

на социално слабите потребители на ВиК услуги извън анализа, който следва да извърши за 

социалната поносимост на цените на ВиК услугите. Комисията е изготвила и е приела с 

решение  по т. 3 от Протокол № 177 от 01.09.2016 г. Анализ на проблеми, свързани с 

критериите по прилагане на принципa на социална поносимост на ВиК услугите, който е 

публикуван на интернет страницата на Комисията (www.dker.bg), в раздел 

ВиК/Информационна система, и е изпратен с писмо с изх.№ В-02-00-12 от 07.09.2016 г. до 

съответните институции в законодателната и изпълнителната власт за предприемане на 

действия. До момента не са предприети законодателни изменения.  

С писмо изх. № В-03-06-31 от 17.12.2018 г. Комисията е уведомила Министъра на 

регионалното развитие и благоустройството за установеното надхвърляне на социалната 

поносимост на цените на ВиК услуги в областите Враца и Монтана при изменението на 

одобрените цени на ВиК услуги, като е напомнила за направените предложения от КЕВР 

през 2016 г. и е посочила, че е необходимо да бъдат предприети законодателни промени 

през действащия регулаторен период 2017-2021 г.  

 

По отношение исканията за намаление на утвърдените и/или одобрени цени на 

ВиК услуги в случаите, в които се констатират отклонения от изискванията за 

качество на питейните води, следва да се има предвид, че нормативните актове дават 

правомощия на КЕВР да извърши корекция на цените на ВиК услугите във връзка с 

изпълнението на показателите за качество, чрез прилагането на коефициент Y. Съгласно  

т. 9.3.2. от Указания НРЦВКУ коефициентът „Y” се изчислява и прилага двукратно през 

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

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

четвъртата година от регулаторния период, като отчита постигането на 

индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество към края на третата 

година от регулаторния период. В този случай корекцията, която произтича от 

приложението на коефициента „Y”, се прилага за петата година от регулаторния период 

и води до увеличение или намаление на одобрената цена за петата година от регулаторния 

период. 

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

година от следващия регулаторен период, като отчита постигането на индивидуалните 

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

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

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

за втората година от следващия регулаторен период. 

Отчитайки нормите на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ, коефициенти Qи и Y за 2019 г. са 

равни на нула, респективно КЕВР няма правомощия да наложи финансови корекции 



15 
 

на дружествата през 2019 г. в случай на неизпълнение на предвидените инвестиции 

и/или непостигане на показателите за качество. 

ВиК операторите, в качеството си на търговски дружества, могат да вземат 

самостоятелно управленско решение за намаляване на цената под утвърдената от КЕВР в 

конкретни случаи и съобразно правилата за управление и разрешение на собствениците на 

капитала. 

Съгласно чл. 9, ал 1 от ЗРВКУ Комисията измерва и оценява качеството на 

предоставяните В и К услуги чрез показатели за качество, а един от основните показатели на 

качество на ВиК услугите, посочени в чл. 9, ал. 2 от ЗРВКУ, е качество на питейните води. 

Чрез поставянето на индивидуални прогнозни цели за нивата на показателите на качество на 

ВиК услугите КЕВР изисква от ВиК операторите да планират нужните мерки в своите 

бизнес планове (включително в инвестиционната и ремонтната програма), за да подобряват 

качеството на услугата. 

В чл. 135 от Закона за водите (ЗВ) са определени компетентните органи, които 

извършват действия и/или приемат нормативни актове за поддържане на количеството и 

необходимото качество на водите. Съгласно чл. 135, ал. 1, т. 6 от ЗВ, Министерският 

съвет приема наредба за зоните за защита на водите, предназначени за питейно-битово 

водоснабдяване и на минералните води, която до момента не е приета. Съгласно чл. 135,  

ал. 1, т. 3 от ЗВ министърът на околната среда и водите, министърът на 

здравеопазването и министърът на регионалното развитие и благоустройството издават 

наредба за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. На това 

основание е издадена Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена 

за питейно-битови цели. като съгласно § 8 от преходни и заключителни разпоредби, 

контролът по спазване изискванията на тази наредба се осъществява от органите на 

Държавния здравен контрол по реда на Закона за водите и Закона за здравето. 

 

По отношение направените устни изказвания и постъпилите писмени 

становища относно приложената от КЕВР норма на възвръщаемост на собствения 

капитал на „Софийска вода“ АД в размер на 17% в Решение № БП-Ц-1 от 29.03.2018 г., 

може да се посочи следното: 

С Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г., Комисията е утвърдила на „Софийска вода“ АД  

норма на възвръщаемост на собствения капитал (НВск) в размер на 9,94% и норма на 

възвръщаемост на привлечения капитал (НВпк) в размер на 4,60%. Същото решение, в 

частта по т. 4, съдържа условие, че „Софийска вода“АД прилага определената норма на 

възвръщаемост на собствения капитал след изменение в съответствие с разпоредбите на 

Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги на Договора за 

концесия за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на 

Столична община, изменен и допълнен с първо допълнително споразумение от 15 декември 

2000 г., второ допълнително споразумение от 19 март 2008 г. и анекс към второ 

допълнително споразумение от 17 октомври 2008 г. в частта относно нормата на 

възвръщаемост на акционерния капитал на „Софийска вода“ АД. 

Още през 2015 г. КЕВР е информирала Столична община за съществуването на 

определени параметри на концесионния договор, включително и наличието на клауза, 

определяща НВск в размер на 17%, които налагат нуждата от промяна на договора. С редица 

писма Столична община и „Софийска вода“ АД уведомяват КЕВР, че се водят преговори за 

промяна на договора (преговорите са започнали със заповед №СО-РД-09-01-430 от 

17.10.2013 г.), но до момента на разглеждане на бизнес плана концесионният договор не е 

предоговорен. „Софийска вода“ АД във всички представени проекти на бизнес план и 

ценово заявление предлага НВск в размер на 17%. В тази връзка в Решение № БП-Ц-1 от 

29.03.2017 г. на КЕВР е приложена НВск в размер на 17% - съгласно условията на 

концесионния договор. 
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В КЕВР е постъпило писмо с вх. № В-17-44-1 от 02.02.2018 г., с което кметът на 

Столична община уведомява КЕВР, че с Решение № 32 от 25.01.2018 г. по Протокол № 46 

Столичен общински съвет (СОС) е  одобрил проект на Трето допълнително споразумение 

(ТДС) към Договора за концесия за водоснабдителни и канализационни услуги, подписан 

между „Софийска вода“ АД и Столична община. 

Във връзка с правомощията на КЕВР по чл. 6, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 3 от ЗРВКУ, 

Комисията е приела с решение по т. 1 от Протокол № 35 от 27.02.2018 г. становище по 

предложените изменения на договора за концесия, изпратено до кмета на Столична община 

и председателя на СОС с писмо изх. № В-17-44-1 от 27.02.2018 г. и публикувано на интернет 

страницата на КЕВР. 

В чл. 22.7.5. от проекта на ТДС е посочено следното: „Страните се споразумяват, че 

одобряването от страна на Компетентния орган на реална норма на Възвращаемост на 

акционерния капитал под 17%, за който и да е период, включително и след 1.01.2022 г., вече 

няма да представлява случай на Ценово ограничение, доколкото Концесионерът е изплатил 

изцяло своите задължения по Договор за Заем и Бизнес Планът за Регулаторния Период 

2017 – 2021 г., одобрени с Решение № БП-Ц-1/29.03.2017 на Компетентния орган, остане в 

сила. Страните се споразумяват, че, при наличие на същите предпоставки, считано от 

1.01.2022 г. ще се прилага нормата на възвръщаемост, определена от Компетентния 

орган.”. 

В тази връзка КЕВР изрично е посочила в своето становище, че: „…в договора за 

концесия решенията или актовете на Компетентния орган – КЕВР, свързани с 

регулирането на цените на ВиК услугите на „Софийска вода“ АД, не следва да имат 

значение на ценово ограничение, тъй като същите според ЗЕ и ЗРВКУ се приемат в 

изпълнение на регулаторните функции на КЕВР като независим специализиран държавен 

орган, осъществяващ регулирането на дейностите във водоснабдяването и канализацията. 

В този смисъл, с клаузата на т. 22.7.5. от проекта на ТДС изпълнението на законовите 

правомощия на КЕВР е поставено под условие“. 

Доколкото страните по договора за концесия не са изменили условията, касаещи 

гарантираната норма на възвръщаемост на собствения капитал на „Софийска вода“ АД през 

настоящия регулаторен период 2017-2021 г., то КЕВР няма основание да стартира процедура 

по реда на чл. 19 от ЗРВКУ и чл. 31 – 33 от НРЦВКУ за преразглеждане на одобрените цени 

на ВиК услуги на „Софийска вода“ АД поради възникване на непредвидено или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, което съществено променя приходите и 

икономически обоснованите разходи на В и К операторите. 

Определената с Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. НВпк е пределна норма, т.е. 

дружествата не могат да приложат по-висока норма в цените на ВиК услугите. Разходите за 

лихви не са включени в признатите годишни разходи на дружествата, същите се изплащат 

чрез включената в цените възвръщаемост на капитала. Преразглеждане на цените на ВиК 

услугите се извършва по реда на глава четвърта, раздел III от НРЦВКУ, по различна 

процедура от процедурата за годишни изменения на цените на ВиК услугите, провеждана по 

реда на глава четвърта, раздел II от НРЦВКУ. 

 

По отношение становището на „Софийска вода“ АД за допусната техническа 

грешка при определяне на коефициент Qр за услугата доставяне на вода, следва да се 

посочи, че правилно е определен коефициент Qр за услугата доставяне на вода в размер  

на „- 0,0002%“. Съгласно т. 9.2. от Указания НРЦВКУ, с коефициента „Qр“ се коригира в 

положителна или отрицателна посока одобрената цена, която подлежи на корекция във 

формулата по т. 8., а именно Цt = Ц (БПt) x (1 + И - X), като Х = Е + Qр + Qи + Y. 

 

По отношение становището на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД,  

гр. Смолян за допусната техническа грешка в Доклада, в частта за комплексната цена за 
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битови и приравнени към тях потребители, същото се приема, извършена е корекция. 

 

По отношение становището на „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД 
относно периода на инфлация, същото не се приема, защото съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ 

Комисията по реда на чл. 29 изменя одобрената цена за следващата година от бизнесплана 

на базата на актуална информация за инфлацията от влизането в сила на утвърдената 

цена за първия ценови период и коефициент X. С Решение № БП-Ц-6 от 19.06.2018 г. 

Комисията е одобрила бизнес плана на дружеството за 2017-2021 г., утвърдила е цени на 

ВиК услуги, считано от 01.07.2018 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за периода 2019-

2021 г. В тази връзка приложената инфлация е за периода м.юли – м.ноември 2018 г. 

 

По отношение становището за изменение на средната работна заплата в сектор 

ВиК, следва да се отбележи, че утвърждаването на заплатите в търговските дружества – ВиК 

оператори, е в правомощията на ръководствата на дружествата. КЕВР регулира разходите на 

ВиК операторите, включително и разходите за персонал. При разглеждането на бизнес 

плановете за периода 2017-2021 г. е извършен сравнителен анализ на данните на НСИ за 

средни заплати в съответната област и във ВиК сектора, както и отчетните данни на ВиК 

операторите по групи дружества, реалното увеличение на заплатите през 2014-2016 г. 

според данни от НСИ и нарастване на БВП, съгласно средносрочна бюджетна прогноза. 

В Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор (НСУРВС), 

изготвена по възлагане на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), във връзка с 

изискванията на чл. 151 от ЗВ, одобрена от 41-то Народно събрание през ноември 2012 г., в 

Приложение № 3 към НСУРВС, раздел 3 „Анализ на дейността на дружествата, 

предоставящи услуги във водния сектор“ е посочено, че общата численост на персонала в 

дружествата може да се определи като висока, а резервите за оптимизиране 

използването на персонала като големи. Няма разработена и одобрена на фирмено 

равнище цялостна система за управление на персонала. Разчита се на прилагането на 

отделни добри практики. В организационно отношение рядко се срещат специално 

обособени звена, които да изпълняват функциите по управление на персонала в 

дружествата. Политиката по отношение на персонала е институционализирана главно в 

колективните трудови договори, щатните разписания, длъжностните характеристики и 

вътрешнофирмените документи по нормиране на труда. 

В Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в 

Република България 2014-2023 г., изготвена по възлагане на МРРБ, в съответствие с 

отговорностите на министерството за разработване на отраслова стратегия за развитие на 

сектор ВиК и в съответствие с разпоредбите на ЗВ, одобрена с Решение на Министерския 

съвет № 269 от 07.05.2014 г., е посочено, че българските ВиК дружества се оказват много 

по-неефективни от повечето европейски оператори. При тях се забелязва тенденцията да 

поддържат значителен персонал. Измерен по брой служители на 1000 отклонения, 

персоналът на българските ВиК оператори е от 4 до 5 пъти по-многоброен в сравнение с 

други страни от ЕС. Това се дължи отчасти на неефективност, отчасти на факта, че 

българските ВиК дружества разчитат на собствена механизация и персонал за почти 

всички свои нужди (като обичайно имат дори автопарк с тежка механизация). 

Видно от горното, и националната, и отрасловата стратегия идентифицират броя 

служители във ВиК операторите като основен фактор за ниската им ефективност.  

 

Относно постъпилото становище за ограничен достъп до организираното и 

проведено на 17.12.2018 г. открито заседание, може да се посочи следното: 

Съгласно чл. 32, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно 

регулиране и нейната администрация (Правилника), на откритите заседания могат да 

присъстват всички заинтересувани лица и организации. КЕВР стриктно изпълнява 
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посоченото изискване, като не ограничава достъпа на заинтересовани лица до участие в 

публично обявено и насрочено открито заседание. 

С писмо вх. № О-07-02-7 от 13.12.2018 г. Столична община е информирала КЕВР, че 

във връзка с уведомление с вх.№ СОА18-СГ01-846/10.12.2018 г. на ПП „Движение за 

радикална промяна Българската пролет“ Столична община съгласува: по т. 1 провеждане на 

митинг-протест срещу увеличение на цената на водата от 12 ч. до 15 ч. на 17.12.2018 г. на 

тротоарното пространство пред сградата на КЕВР, извън охраняемата зона на сградата, а по 

т. 2 Столична дирекция на вътрешните работи да предприеме необходимите мерки по 

опазване на обществения ред и безопасност на движението по време на събитието. 

В рамките на провежданото открито заседание, по разпореждане на председателя на 

КЕВР, главният секретар на КЕВР е отправил устно предложение към протестиращите пред 

сградата на КЕВР да излъчат свои представители, които да вземат участие в провежданото 

открито заседание. Предложението е било отхвърлено. Служители на КЕВР не са 

ограничили по никакъв начин достъпа на заинтересовани лица до сградата. 

Приетият от КЕВР с решение по протокол № 240 от 07.12.2018 г., т. 1, Доклад е 

публикуван на интернет страницата на Комисията заедно с покана за насроченото за 

17.12.2018 г. открито заседание на 07.12.2018 г., с което е осигурен значително по-дълъг 

срок за запознаване с Доклада от заинтересованите лица от предвидения в чл. 45, ал. 1 от 

Правилника (на страната или страните по преписката се изпраща писмено съобщение за 

откритото заседание най-малко 3 дни преди датата на провеждането заедно с копие от 

доклада на докладчика по преписката или указание, че същият е публикуван на интернет 

страницата на Комисията). По този начин е предоставена възможност на заинтересованите 

лица да се запознаят с параметрите на Доклада и да изразят както устно становище в 

рамките на откритото заседание, така и да представят писмено становище в Комисията.  

Във връзка с горното, искането за провеждане на ново открито заседание на КЕВР не се 

приема. 

 

След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното 

производство данни и доказателства, както и на постъпилите становища и 

възражения, Комисията приема за установено следното: 
 

Съгласно информация от интернет страницата на Националния статистически 

институт (НСИ) за Индекс на потребителските цени (ИПЦ) – месечна инфлация през 2017 – 

2018 г. (динамичен ред CPI_1.2.xls) е както следва: 

ИПЦ, % Януари 
Февру 

ари 
Март Април Май Юни Юли Август 

Септе

мври 

Октом

ври 

Ноемв

ри 

Декем

ври 

2017 г.       0.650 -0.260 -0.512 0.337 0.087 0.178 0.640 0.431 0.384 

2018 г. 0.257 0.315 -0.299 0.448 0.287 0.051 0.667 0.083 0.251 0.728  -0.100   

 

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

формула: Х = Е + Qр + Qи + Y, 

Съгласно т. 9.1 от Указания НРЦВКУ, коефициентът „E“ се определя от Комисията 

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

коефициента „Е“ се обсъждат по реда на член 25, ал. 1 от НРЦВКУ.  С решение по Протокол 

№ 8 от 11.01.2017 г., т. 1, КЕВР е приела подход за определяне на коефициент за 

подобряване на ефективността Е и е определила индикативни коефициенти Е на ВиК 

операторите.  

Съгласно т. 9.2 от Указания НРЦВКУ, коефициентът „Qр“ се изчислява за всяка 

година от регулаторния период за всеки ВиК оператор като отношение на разликата между 

прогнозните (одобрените) и действителните (отчетните) допълнителни разходи към 
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прогнозните (одобрените) разходи. С коефициента „Qр“ се коригира в положителна или 

отрицателна посока одобрената цена, която подлежи на корекция във формулата по т. 8. 

В решенията по чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ, с които КЕВР е одобрила бизнес планове, 

утвърдила и одобрила цени на ВиК услугите за съответните ВиК оператори през 

регулаторен период 2017-2021 г., на основание  чл. 26, ал. 2, т. 6  от НРЦВКУ, Комисията е 

определила стойността на коефициента за подобряване на ефективността Е за всяка година 

от бизнес плана и разходите, за които се прилага коефициентът „Qр“. 

В съответствие с чл. 29, ал. 4 от НРЦВКУ, дружествата, с одобрени от КЕВР бизнес 

планове за 2017 г., са представили в Комисията през 2018 г. отчетни доклади за тяхното 

изпълнение, включително информация за отчетените разходи за нови обекти или дейности, 

за чиято експлоатация в бизнес плана са включени разходи в коефициент Qр. През 2018 г. 

Комисията е извършила проверки на новопридобити активи през 2017 г. за тези дружества, 

за чиято експлоатация в бизнес плана са включени разходи в коефициент Qр, включително: 

наличие на досие на обекта (техническа документация - съгласувани работни проекти, 

протоколи от изпитване, екзекутивни чертежи, количествени сметки, протокол за вложен 

труд, други); начина на отчитане и осчетоводяване на избрани новопридобити активи; 

първични счетоводни документи, включително договори за назначаване на персонал, за 

външни услуги и други, за оперативни разходи които са в резултат на осъществяване на 

нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи (разходи, включени в 

коефициент Qр). 

В резултат от извършените проверки са изяснени и съпоставени одобрените в бизнес 

плановете разходи, включени в коефициент Qр за конкретни нови обекти или дейности, и 

действително извършените разходи за съответните нови обекти или дейности.  

 

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

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

в случаите, предвидени в НРКВКУ, в зависимост от изпълнението на годишните целеви 

нива на показателите за качество на ВиК услугите. Съгласно ал. 4, т. 1 от същата 

разпоредба, изменението по ал. 1 се извършва след третата година на регулаторния период, 

като в този случай намалението или увеличението на необходимите приходи действа за 

съответния пети ценови период. В тази връзка коефициент Y и коефициент Qи за 2019 г. 

се приемат равни на нула. 

 

Информация за разполагаем средномесечен паричен доход на лице от домакинството 

по области за 2017 г. от изследване „Статистика на доходите и условията на живот EU-

SILC“ е предоставена от Националния статистически институт с писмо с вх. № В-04-24-4 от 

17.09.2018 г. В писмото НСИ посочва изрично, че предоставените данни за доходи са за 

служебно ползване от КЕВР и Комисията не следва да ги публикува. Данните, които са 

предоставени от изследване „Статистика на доходите и условията на живот EU-SILC“, 

съдържат грешка над 15% за 9 области (респективно не се публикуват), имат грешка 

между 10-15% за 16 области (респективно са ненадеждни) и грешка под 10% само за 3 

области. 

Приложени към писмото са и данни за доходи от изследване „Наблюдение на 

домакинските бюджети. Видно от приложената информация от това изследване на доходите, 

данните съдържат грешка над 15% за 10 области (респективно не се публикуват), имат 

грешка между 10-15% за 16 области (респективно са ненадеждни) и грешка под 10% само 

за 2 области.  

Проверка от страна на КЕВР чрез генериране на справка през информационната 

система ИНФОСТАТ за паричния доход по източници на доходи (общо за страната, 

статистически райони и области) за 2017 г. показва, че данните за 10-те области с грешка на 
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данните над 15% не са публикувани, а данните за 16-те области с грешка между 10-15% са 

представени като относително представителни. 

През регулаторен период 2017-2021 г. КЕВР ползва данни за разполагаем 

средномесечен паричен доход на лице от домакинството по области от изследване 

„Статистика на доходите и условията на живот EU-SILC“. Данните от това изследване се 

използват и при извършването на анализи за оценка на проекти по ОП „Околна среда 2014-

2020“. 

 

Във връзка с горното, се изчислява изменение на одобрени цени на ВиК услуги 

за 2019 г., както следва: 

 

1. „Софийска вода“ АД 

С Решение № БП-Ц-1 от 29.03.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие 

на дейността на „Софийска вода“ АД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила 

е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 01.04.2017 г., и е одобрила цени на ВиК услуги 

за 2018-2021 г. 

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

е  м. април 2017 г. – м. ноември 2018 г., като общият  ИПЦ е в размер на 4,624% по данни на 

НСИ. 

С Решение № БП-Ц-1 от 29.03.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0,028% 

 

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи, и реално отчетените от дружеството е, както следва: 
Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 

одобрени 

отчетени 2017 г. 2017 г. 

Влагоабсорбираща система във филтърен корпус на ПСПВ Бистрица 4.1 0 4.1 

ПС Владая 0 0 0 

ТОВ Панчарево 6.6 10.8 -4.2 

ОБЩО за услугата доставяне на вода 10.7 10.8 -0.1 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 

одобрени 
отчетени 2017 г. 2017 г. 

ЛПСОВ Войняговци 43 11 32 

 

Коефициентът Qр2019, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

разходи, които са в резултат осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи,  за 2019 г., е както следва:  

"Софийска вода" АД 

Одобрени 

допълнителни 

разходи 2017 

Отчетени 

допълнителни 

разходи 2017 

Разлика 

одобрени 

спрямо 
отчетени 

допълнителни 

разходи 2017 

Одобрени 

признати 

годишни 

разходи 
2019 

Qр 

Доставяне вода на потребителите 10,7 10,8 -0,1 55 962 -0,0002% 

Отвеждане на отпадъчни води 0 0 0 9 752 0,0000% 

Пречистване на отпадъчни води 43 11 32 16 337 0,1959% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2017-2018) и коефициент X2019: 
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Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 

април 
2017- 

ноември 

2018 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И - X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И2017 -2018 -

X2019) 

Е2019  Qр2019 Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,315 4,624% 0,028% 0,000% 0 0 0,028% 4,596% 1,375 

Отвеждане на отпадъчни води 0,424 4,624% 0,028% 0 0 0 0,028% 4,596% 0,443 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 
потребители 

0,319 4,624% 0,028% 0,196% 0 0 0,224% 4,400% 0,333 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,363 4,624% 0,028% 0,196% 0 0 0,224% 4,400% 0,379 

степен на замърсяване 2 0,638 4,624% 0,028% 0,196% 0 0 0,224% 4,400% 0,666 

степен на замърсяване 3 0,797 4,624% 0,028% 0,196% 0 0 0,224% 4,400% 0,832 

ВС "Бели Искър" 0,098 4,624% 0,028% 0 0 0 0,028% 4,596% 0,103 

ВС "Божурище" 0,418 4,624% 0,028% 0 0 0 0,028% 4,596% 0,437 

ВС "Вода с непитейни качества" 0,665 4,624% 0,028% 0 0 0 0,028% 4,596% 0,696 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

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

2,582 

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

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област София - град за 2017 г.  
7,083 

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

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

 

2. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян 

С Решение № БП-Ц-2 от 26.04.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие 

на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян като ВиК оператор за 

периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 01.05.2017 г., и 

е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

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

е м. май 2017 г. – м. ноември 2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 3,974% по данни на 

НСИ. 

С Решение № БП-Ц-2 от 26.04.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0,004% 

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи, и реално отчетените от дружеството е, както следва: 
Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 

одобрени 
отчетени 2017 г. 2017 г. 

Язовир Пловдивци 63 19 44 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 
Одобрени 

Отчетени 

одобрени 

Разлика 

одобрени 
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2017 г. 2017 г. отчетени 

4 бр. ПСОВ район Девин 62 0 62 

ПСОВ - третично стъпало 0 0 0 

ОБЩО за услугата пречистване 62 0 62 

 

Коефициентът Qр2019, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

разходи, които са в резултат осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи за 2019 г., е както следва: 

"Водоснабдяване и канализация" 

ЕООД, гр. Смолян 

Одобрени 

допълнителни 
разходи 2017 

Отчетени 

допълнителни 
разходи 2017 

Разлика 

одобрени 
спрямо 

отчетени 

допълнителни 
разходи 2017 

Одобрени 

признати 

годишни 
разходи 

2019 

Qр 

Доставяне вода на потребителите 63 19 44 5 195 0,8470% 

Отвеждане на отпадъчни води 0 0 0 350 0,0000% 

Пречистване на отпадъчни води 62 0 62 978 6,3395% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2017-2018) и коефициент X2019: 

 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 

май 2017- 
ноември 

2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И- X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И2017 -2018 -

X2019) 

Е2019  Qр2019  Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,291 3,974% 0,004% 0,847%     0,851% 3,123% 1,331 

Отвеждане на отпадъчни води 0,209 3,974% 0,004% 0,000%     0,004% 3,970% 0,217 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,522 3,974% 0,004% 6,339%     6,343% -2,370% 0,510 

Промишлени и други стопански 
потребители 

                  

степен на замърсяване 1 0,731 3,974% 0,004% 6,339%     6,343% -2,370% 0,714 

степен на замърсяване 2 1,044 3,974% 0,004% 6,339%     6,343% -2,370% 1,019 

степен на замърсяване 3 1,305 3,974% 0,004% 6,339%     6,343% -2,370% 1,274 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

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

ДДС 
2,470 

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 2017 г.  
3,819 

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

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

 

3. „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД  

С Решение № БП-Ц-3 от 28.04.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие 

на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД като ВиК оператор за 
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периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 01.05.2017 г., и 

е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

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

м. май 2017 г.– м. ноември 2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 3,974% по данни на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-3 от 28.04.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0,194%. 

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи, и реално отчетените от дружеството е, както следва: 
Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите 

Бъдещи нови активи  
(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 
одобрени 

Разлика 

одобрени 

отчетени 2017 г. 2017 г. 

въоръжена и противопожарна охрана 418 341 77 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 

одобрени 

отчетени 2017 г. 2017 г. 

въоръжена и противопожарна охрана 60 45 15 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  
(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 
одобрени 

Разлика 

одобрени 

отчетени 2017 г. 2017 г. 

въоръжена и противопожарна охрана 120 87 33 

 

Коефициентът Qр2019, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

разходи, които са в резултат осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи за 2019 г., е както следва: 

"Водоснабдяване и канализация - 

Варна" ООД 

Одобрени 
допълнителни 

разходи 2017 

Отчетени 
допълнителни 

разходи 2017 

Разлика 
одобрени 

спрямо 

отчетени 

допълнителни 

разходи 2017 

Одобрени 

признати 
годишни 

разходи 

2019 

Qр 

Доставяне вода на потребителите 418 341 77 36 784 0,2093% 

Отвеждане на отпадъчни води 60 45 15 5 558 0,2699% 

Пречистване на отпадъчни води 120 87 33 9 200 0,3587% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2017-2018) и коефициент X2019: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 

май 2017- 
ноември 

2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 
Х2019 И- X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И2017 -2018 -

X2019) 

Е2019  Qр2019  Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,724 3,974% 0,194% 0,209%     0,403% 3,570% 1,786 

Отвеждане на отпадъчни води 0,333 3,974% 0,194% 0,270%     0,464% 3,510% 0,345 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,433 3,974% 0,194% 0,359%     0,553% 3,421% 0,448 

Промишлени и други стопански 
потребители 

                  

степен на замърсяване 1 0,620 3,974% 0,194% 0,359%     0,553% 3,421% 0,641 

степен на замърсяване 2 0,737 3,974% 0,194% 0,359%     0,553% 3,421% 0,762 
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степен на замърсяване 3 0,888 3,974% 0,194% 0,359%     0,553% 3,421% 0,918 

Доставяне вода на друг ВиК 

оператор 
0,817 3,974% 0,194% 0,00     0,194% 3,780% 0,848 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

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

3,094 

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 2017 г.  

4,880 

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

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

 

4. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив 

С Решение № БП-Ц-6 от 09.06.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие 

на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив като ВиК оператор за 

периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 01.07.2017 г., и 

е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

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

е м. юли 2017 г. – м. ноември 2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 4,746% по данни на 

НСИ. 

С Решение № БП-Ц-6 от 09.06.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0,139% 

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи, и реално отчетените от дружеството е, както следва: 
Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 

одобрени 

отчетени 2017 г. 2017 г. 

Изготвяне  и  доставка  на  месечни  фактури 663 0 663 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 

одобрени 
отчетени 2017 г. 2017 г. 

Изготвяне  и  доставка  на  месечни  фактури 40 0 40 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  
(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 
одобрени 

Разлика 

одобрени 

отчетени 2017 г. 2017 г. 

Изготвяне  и  доставка  на  месечни  фактури 219 0 219 

ПСОВ - гр. Карлово 288 289 -1 

ПСОВ - гр. Първомай 123 0 123 

ПСОВ - с. Кочево 8 0 8 

ПСОВ - с. Бенковски 19 0 19 

ПСОВ - с. Ръжево Конаре 20 0 20 

ПСОВ - с. Житница 20 0 20 

ПСОВ - с. Трилистник 17 0 17 

ПСОВ - гр. Асеновград 0 0 0 

ОБЩО за услугата пречистване 714 289 425 
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Коефициентът Qр2019, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

разходи, които са в резултат осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи за 2019 г., е както следва: 

"Водоснабдяване и канализация" 

ЕООД, гр. Пловдив 

Одобрени 
допълнителни 

разходи 2017 

Отчетени 
допълнителни 

разходи 2017 

Разлика 
одобрени 

спрямо 

отчетени 
допълнителни 

разходи 2017 

Одобрени 

признати 
годишни 

разходи 

2019 

Qр 

Доставяне вода на потребителите 663 0 663 39 417 1,6820% 

Отвеждане на отпадъчни води 40 0 40 2 435 1,6427% 

Пречистване на отпадъчни води 714 289 425 11 093 3,8312% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2017-2018) и коефициент X2019: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 

юли 2017- 
ноември 

2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И- X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И2017 -2018 -

X2019) 

Е2019  Qр2019  Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,195 4,746% 0,139% 1,682% 0 0 1,821% 2,925% 1,230 

Отвеждане на отпадъчни води 0,114 4,746% 0,139% 1,643% 0 0 1,782% 2,964% 0,117 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,494 4,746% 0,139% 3,831% 0 0 3,970% 0,776% 0,498 

Промишлени и други стопански 
потребители 

                  

степен на замърсяване 1 0,582 4,746% 0,139% 3,831% 0 0 3,970% 0,776% 0,587 

степен на замърсяване 2 0,849 4,746% 0,139% 3,831% 0 0 3,970% 0,776% 0,856 

степен на замърсяване 3 1,115 4,746% 0,139% 3,831% 0 0 3,970% 0,776% 1,124 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

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

ДДС 
2,214 

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 2017 г.  
3,934 

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

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

 

5. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра 

С Решение № БП-Ц-7 от 09.06.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие 

на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра като ВиК оператор за 

периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 01.07.2017 г., и 

е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

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

е м. юли 2017 г. – м. ноември 2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 4,746% по данни на 

НСИ. 

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

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0,054% 

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи, и реално отчетените от дружеството е, както следва: 
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Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  
(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 

одобрени 

отчетени 2017 г. 2017 г. 

КПС 1, КПС 2 -Силистра 33 17 16 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  
(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 
одобрени 

Разлика 

одобрени 

отчетени 2017 г. 2017 г. 

РПСОВ- Силистра 368 311 57 

ПСОВ Главница 72 0 72 

ПСОВ Ситово 33 0 33 

ОБЩО за услугата пречистване 473 311 162 

 

Коефициентът Qр2019, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

разходи, които са в резултат осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи за 2019 г., е както следва: 

"Водоснабдяване и канализация" 
ООД, гр. Силистра 

Одобрени 

допълнителни 

разходи 2017 

Отчетени 

допълнителни 

разходи 2017 

Разлика 

одобрени 

спрямо 
отчетени 

допълнителни 

разходи 2017 

Одобрени 
признати 

годишни 

разходи 
2019 

Qр 

Доставяне вода на потребителите 0 0 0 8 599 0,0000% 

Отвеждане на отпадъчни води 33 17 16 348 4,5977% 

Пречистване на отпадъчни води 473 311 162 949 17,0706% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2017-2018) и коефициент X2019:  

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 

юли 2017- 
ноември 

2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И- X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И2017 -2018 -

X2019) 

Е2019  Qр2019  Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 2,051 4,746% 0,054% 0,000% 0 0 0,054% 4,692% 2,147 

Отвеждане на отпадъчни води 0,171 4,746% 0,054% 4,598% 0 0 4,652% 0,094% 0,171 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 
потребители 

0,507 4,746% 0,054% 17,071% 0 0 17,125% -12,379% 0,444 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,557 4,746% 0,054% 17,071% 0 0 17,125% -12,379% 0,488 

степен на замърсяване 2 0,816 4,746% 0,054% 17,071% 0 0 17,125% -12,379% 0,715 

степен на замърсяване 3 1,019 4,746% 0,054% 17,071% 0 0 17,125% -12,379% 0,893 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

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

ДДС 
3,315 

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 2017 г.  

3,581 
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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. 

 

6. „ВиК” ООД, гр. Кърджали 

С Решение № БП-Ц-9 от 26.07.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие 

на дейността на „ВиК” ООД, гр. Кърджали като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., 

утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 01.08.2017 г., и е одобрила цени на 

ВиК услуги за 2018-2021 г. 

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

е м. август 2017 г. – м. ноември 2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 4,409%  по данни на 

НСИ. 

С Решение № БП-Ц-9 от 26.07.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0,033% 

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи, и реално отчетените от дружеството е, както следва: 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 
одобрени 

Разлика 

одобрени 
отчетени 2017 г. 2017 г. 

Пречистване на отпадъчни води 946 624 322 

 

Коефициентът Qр2019, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

разходи, които са в резултат осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи за 2019 г., е както следва: 

"ВиК" ООД, гр. Кърджали 

Одобрени 

допълнителни 

разходи 2017 

Отчетени 

допълнителни 

разходи 2017 

Разлика 
одобрени 

спрямо 
отчетени 

допълнителни 

разходи 2017 

Одобрени 
признати 

годишни 

разходи 

2019 

Qр 

Доставяне вода на потребителите 0 0 0 7 166 0,0000% 

Отвеждане на отпадъчни води 0 0 0 333 0,0000% 

Пречистване на отпадъчни води 946 624 322 998 32,2645% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2017-2018) и коефициент X2019: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 

август 
2017 - 

ноември 

2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И- X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И2017 -2018 -

X2019) 

Е2019  Qр2019  Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,467 4,409% 0,033% 0,000% 0 0 0,033% 4,376% 1,531 

Отвеждане на отпадъчни води 0,129 4,409% 0,033% 0,000% 0 0 0,033% 4,376% 0,135 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,445 4,409% 0,033% 32,265% 0 0 32,298% -27,889% 0,321 

Промишлени и други стопански 
потребители 

                  

степен на замърсяване 1 0,489 4,409% 0,033% 32,265% 0 0 32,298% -27,889% 0,353 

степен на замърсяване 2 0,716 4,409% 0,033% 32,265% 0 0 32,298% -27,889% 0,516 

степен на замърсяване 3 0,894 4,409% 0,033% 32,265% 0 0 32,298% -27,889% 0,645 

Доставяне на вода с непитейни 0,665 4,409% 0,033% 0,000% 0 0 0,033% 4,376% 0,694 
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качества 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

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

ДДС 
2,384 

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

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Кърджали за 2017 г. 
2,988 

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

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

 

7. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе 

С Решение № БП-Ц-10 от 26.07.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе като ВиК оператор 

за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 01.08.2017 г., 

и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

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

е м. август 2017 г. – м. ноември 2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 4,409% по данни на 

НСИ. 

С Решение № БП-Ц-10 от 26.07.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2018 г. както следва: E2019= 0,056% 

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи, и реално отчетените от дружеството е, както следва: 
Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 

одобрени 

отчетени 2017 г. 2017 г. 

Застраховки на получените ПДА от общините  и закупени активи 4 2 2 

Въвеждане на нови показатели при анализа на питейни води 5 7 -2 

ОБЩО за услугата доставяне 9 10 -1 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 
одобрени 

отчетени 
2017 г. 2017 г. 

Застраховки на получените ПДА от общините  и закупени активи 5 3 2 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 

одобрени 
отчетени 2017 г. 2017 г. 

Застраховки на получените ПДА от общините  и закупени активи 4 0 4 

Обследване на ПСОВ Русе и ПСОВ Бяла 20 12 8 

Въвеждане в експлоатация на ПСОВ Бяла 333 241 92 

ОБЩО за услугата пречистване 357 254 103 

Коефициентът Qр2019, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

разходи, които са в резултат осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи за 2019 г., е както следва: 
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"Водоснабдяване и канализация" 

ООД, гр. Русе 

Одобрени 

допълнителни 
разходи 2017 

Отчетени 

допълнителни 
разходи 2017 

Разлика 

одобрени 

спрямо 

отчетени 

допълнителни 
разходи 2017 

Одобрени 

признати 

годишни 
разходи 

2019 

Qр 

Доставяне вода на потребителите 9 10 -1 18 941 -0,0053% 

Отвеждане на отпадъчни води 5 3 2,211 1 779 0,1243% 

Пречистване на отпадъчни води 357 254 103 1 983 5,1942% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2017-2018) и коефициент X2019: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 

август 

2017 - 
ноември 

2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И- X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И2017 -2018 -

X2019) 

Е2019  Qр2019  Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,838 4,409% 0,056% -0,005% 0 0 0,051% 4,358% 1,918 

Отвеждане на отпадъчни води 0,200 4,409% 0,056% 0,124% 0 0 0,180% 4,229% 0,208 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,329 4,409% 0,056% 5,194% 0 0 5,250% -0,841% 0,326 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,362 4,409% 0,056% 5,194% 0 0 5,250% -0,841% 0,359 

степен на замърсяване 2 0,530 4,409% 0,056% 5,194% 0 0 5,250% -0,841% 0,526 

степен на замърсяване 3 0,662 4,409% 0,056% 5,194% 0 0 5,250% -0,841% 0,656 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

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

2,943 

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 2017 г.  
4,024 

Заключение: цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

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

 

8. „Напоителни системи“ ЕАД 

С Решение № БП-Ц-11 от 26.07.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Напоителни системи“ ЕАД за доставяне вода на друг ВиК 

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 

01.08.2017 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

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

е м. август 2017 г. – м. ноември 2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 4,409% по данни на 

НСИ. 

С Решение № БП-Ц-11 от 26.07.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0% 

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

дейности, следователно коефициентът Qр2019 = 0% 
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В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2017-2018) и коефициент X2019: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 
август 

2017 - 

ноември 
2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И- X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И2017 -2018 -

X2019) 

Е2019  Qр2019  Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

ВС Дупница - Кюстендил 0,118 4,409% 0,000% 0 0 0 0,000% 4,409% 0,123 

ВС Белово 0,074 4,409% 0,000% 0 0   0,000% 4,409% 0,077 

ВС Плевен 0,070 4,409% 0,000% 0 0 0 0,000% 4,409% 0,073 

ВС Йовковци 0,120 4,409% 0,000% 0 0 0 0,000% 4,409% 0,125 

ВС Долен Дунав 0,116 4,409% 0,000% 0 0 0 0,000% 4,409% 0,121 

ВС Източно Софийско поле 0,032 4,409% 0,000% 0 0 0 0,000% 4,409% 0,033 

ВС Ботевград 0,069 4,409% 0,000% 0 0 0 0,000% 4,409% 0,072 

ВС Шумен-Търговище 0,023 4,409% 0,000% 0 0 0 0,000% 4,409% 0,024 

ВС Добрич 0,279 4,409% 0,000% 0 0 0 0,000% 4,409% 0,291 

За цените на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор не се извършва анализ 

на социална поносимост. 

 

9. „ВиК – Златни пясъци“ ООД 

С Решение № БП-Ц-12 от 27.07.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „ВиК – Златни пясъци“ ООД за предоставяне на ВиК услуги на 

потребителите на територията на к.к. Златни пясъци и предоставяне на услугата доставяне 

вода на друг ВиК оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 

г., считано от 01.08.2017 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

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

е м. август 2017 г. – м. ноември 2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 4,409% по данни на 

НСИ. 

С Решение № БП-Ц-12 от 27.07.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019= 0% 

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

дейности, следователно коефициентът, отразяващ разликата между прогнозните и 

действителните разходи, които са в резултат осъществяване на нови дейности и/или 

експлоатация и поддръжка на нови активи Qр2019 = 0%. 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2017-2018) и коефициент X2019: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 

август 

2017 - 
ноември 

2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И- X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И2017 -2018 -

X2019) 

Е2019  Qр2019  Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,207 4,409% 0,000% 0 0 0 0,000% 4,409% 1,260 

Отвеждане на отпадъчни води 1,439 4,409% 0,000% 0 0 0 0,000% 4,409% 1,502 

Доставяне на вода на друг ВиКО - 

"ВиК - Варна"ООД, гр. Варна 
1,205 4,409% 0,000% 0 0 0 0,000% 4,409% 1,258 

 

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 2019 г.           

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

ДДС 
3,315 

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 2017 г.  
4,115 

Заключение: цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

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

 

10. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник 

С Решение № БП-Ц-13 от 09.08.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник като ВиК 

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 

01.09.2017 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

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

е м. септември 2017 г. – м. ноември 2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 4,322% по данни 

на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-13 от 09.08.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0,058% 

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи, и реално отчетените от дружеството е, както следва: 
Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите 

Бъдещи нови активи  
(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 
одобрени 

Разлика 

одобрени 

отчетени 2017 г. 2017 г. 

разходи по фактуриране съгл. Общите условия 48 0 48 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 

одобрени 
отчетени 2017 г. 2017 г. 

разходи по фактуриране съгл. Общите условия 20 0 20 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 
одобрени 

отчетени 2017 г. 2017 г. 

разходи по фактуриране съгл. Общите условия 48 0 48 

 

Коефициентът Qр2019, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

разходи, които са в резултат осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи за 2019 г., е както следва: 

"ВиК" ООД, гр. Перник 

Одобрени 

допълнителни 
разходи 2017 

Отчетени 

допълнителни 
разходи 2017 

Разлика 

одобрени 

спрямо 

отчетени 

допълнителни 
разходи 2017 

Одобрени 

признати 

годишни 
разходи 

2019 

Qр 

Доставяне вода на потребителите 48 0 48 7 730 0,6210% 

Отвеждане на отпадъчни води 20 0 20 673 2,9718% 

Пречистване на отпадъчни води 48 0 48 1 320 3,6364% 

 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2017-2018) и коефициент X2019: 
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Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 
септември 

2017 - 

ноември 
2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И- X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И2017 -2018 -

X2019) 

Е2019  Qр2019 Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,321 4,322% 0,058% 0,621% 0 0 0,679% 3,643% 1,369 

Отвеждане на отпадъчни води 0,191 4,322% 0,058% 2,972% 0 0 3,030% 1,292% 0,193 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 
потребители 

0,376 4,322% 0,058% 3,636% 0 0 3,694% 0,628% 0,378 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,421 4,322% 0,058% 3,636% 0 0 3,694% 0,628% 0,424 

степен на замърсяване 2 0,745 4,322% 0,058% 3,636% 0 0 3,694% 0,628% 0,750 

Доставянена вода с непитейни 

качества 
0,126 4,322% 0,058% 0 0 0 0,058% 4,264% 0,131 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:  

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

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

2,329 

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

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Перник за 2017 г.  
4,211 

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

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

 

11. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана 

С Решение № БП-Ц-14 от 09.08.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана като ВиК 

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 

01.09.2017 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

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

е м. септември 2017 г. – м. ноември 2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 4,322% по данни 

на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-14 от 09.08.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0,072% 

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи, и реално отчетените от дружеството е, както следва: 
Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите 

Бъдещи нови активи  
(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 

одобрени 

отчетени 2017 г. 2017 г. 

отпечатване и доставяне на фактури на потребителите 80 0 80 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  
(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 
одобрени 

Разлика 

одобрени 

отчетени 2017 г. 2017 г. 

отпечатване и доставяне на фактури на потребителите 14 0 14 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 
Одобрени 

Отчетени 

одобрени 

Разлика 

одобрени 
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2017 г. 2017 г. отчетени 

отпечатване и доставяне на фактури на потребителите 8 0 8 

ПСОВ - с. Копиловци  10 0 10  

ОБЩО 18 0 18 

 

Коефициентът Qр2019, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

разходи, които са в резултат осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи за 2019 г., е както следва: 

"Водоснабдяване и канализация" 
ООД, гр. Монтана 

Одобрени 

допълнителни 

разходи 2107 

Отчетени 

допълнителни 

разходи 2017 

Разлика 

одобрени 

спрямо 
отчетени 

допълнителни 

разходи 2017 

Одобрени 
признати 

годишни 

разходи 
2019 

Qр 

Доставяне вода на потребителите 80 0 80 7 278 1,0992% 

Отвеждане на отпадъчни води 14 0 14 697 2,0086% 

Пречистване на отпадъчни води 18 0 18 1 399 1,2866% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2017-2018) и коефициент X2019: 

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

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 

септември 

2017 - 
ноември 

2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И- X 

Ц2019 = 

ЦБП 2019*                               

(1+ И2017 -2018 -

X2019) 

Е2019  Qр2019 Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждава

не след 

изменение 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,675 4,322% 0,072% 1,099% 0 0 1,171% 3,151% 1,728 

Отвеждане на отпадъчни води 0,246 4,322% 0,072% 2,009% 0 0 2,081% 2,242% 0,252 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,501 4,322% 0,072% 1,287% 0 0 1,359% 2,964% 0,516 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,711 4,322% 0,072% 1,287% 0 0 1,359% 2,964% 0,732 

степен на замърсяване 2 0,871 4,322% 0,072% 1,287% 0 0 1,359% 2,964% 0,897 

степен на замърсяване 3 1,006 4,322% 0,072% 1,287% 0 0 1,359% 2,964% 1,036 

Доставяне на вода на друг ВиКО - ВС 

Враца 
0,060 4,322% 0,072% 0 0 0 0,072% 4,250% 0,063 

Доставяне на вода на друг ВиКО - ВС 

Берковица 
0,082 4,322% 0,072% 0 0 0 0,072% 4,250% 0,085 

Доставяне на вода на друг ВиКО - ВС 

Видин 
0,247 4,322% 0,072% 0 0 0 0,072% 4,250% 0,257 

Доставянена вода с непитейни качества 1,224 4,322% 0,072% 0 0 0 0,072% 4,250% 1,276 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

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

ДДС 
2,994 

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 2017 г.  

2,967 

 

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. 
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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 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. 

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. 

Данните показват, че одобрените с Решение № БП-Ц-14 от 09.08.2017 г. на КЕВР 

цени на ВиК услуги за 2019 г. на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана са под 

нивото на социална поносимост на цената на ВиК услугите (Одобрена комплексна цена за 

битови и приравнени към тях потребители в размер на 2,422 лв./м
3 

без ДДС, или 2,906 лв./м
3 

с ДДС, при изчислена социална поносимост на цените на ВиК услугите в размер от 2,967 

лв./м
3 

с ДДС), но изменението на цените по реда на глава четвърта, раздел ІІ от НРЦВКУ 

довежда до изчисляване на цени на ВиК услуги надхвърлящи нивото на социална 

поносимост.  

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 Монтана за 2017 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, 

подлежащи на 

последваща 
корекция 2019 г. 

Цени за 

утвърждаване 

след изменение 
2019 г. 

Дял на 

услугата от 
изменената 

комплексна 

цена без ДДС 

Цени за 

утвърждаване 
до нивото на 

социалната 

поносимост 

Доставяне вода на потребителите 1,675 1,728 69,25% 1,712 

Отвеждане на отпадъчни води 0,246 0,252 10,08% 0,249 

Пречистване на отпадъчни води за битови 
и приравнените към тях потребители 

0,501 0,516 20,67% 0,511 

Комплексна цена без ДДС 2,422 2,495 100,00% 2,473 

Комплексна цена с ДДС 2,906 2,994 
 

2,967 

 

Въз основа на гореизложеното, цените на предоставяните от „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр. Монтана ВиК услуги за 2019 г. са, както следва: 

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

Одобрени цени, 

подлежащи на 

последваща 

корекция 2019 г. 

И- X 

Цени за 

утвърждаване след 

изменение 2019 г., с 

отчетен ефект на 

социална 

поносимост                                      

Доставяне вода на потребителите 1,675  1,712 

Отвеждане на отпадъчни води 0,246  0,249 

Пречистване на отпадъчни води      

Битови и приравнените към тях 
потребители 

0,501  0,511 

Промишлени и други стопански 
потребители 

      

степен на замърсяване 1 0,711 2,964% 0,732 

степен на замърсяване 2 0,871 2,964% 0,897 

степен на замърсяване 3 1,006 2,964% 1,036 

Доставянена вода на друг ВиКО - ВС 

Враца 
0,060 4,250% 0,063 
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Доставянена вода на друг ВиКО - ВС 

Берковица 
0,082 4,250% 0,085 

Доставянена вода на друг ВиКО - ВС 

Видин 
0,247 4,250% 0,257 

Доставянена вода с непитейни качества 1,224 4,250% 1,276 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите след отчитане на ефект 

от социална поносимост: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

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

ДДС 
2,967 

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 2017 г.  

2,967 

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. 

 

12. „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД 

С Решение № БП-Ц-15 от 25.09.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД като ВиК оператор 

за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 01.10.2017 г., 

и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

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

е м. октомври 2017 г. – м. ноември 2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 4,144% по данни 

на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-15 от 25.09.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0,047% 

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи, и реално отчетените от дружеството е, както следва: 

 
Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 

одобрени 

отчетени 2017 г. 2017 г. 

Разработване на проекти за инвестиции и регистри 75 62 13 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 

одобрени 
отчетени 2017 г. 2017 г. 

2 бр. КПС - ОПОС "Воден цикъл за гр.Шумен 62 52 10 

КПС Дивдядово - ОПОС "Воден цикъл за гр.Шумен -етап 2" 21 25 -4 

КПС Кирково - предадена от АВиК на 18.08.2015 г. 32 26 6 

ОБЩО за услугата отвеждане 115 103 12 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  
(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 
одобрени 

Разлика 
одобрени 

отчетени 2017 г. 2017 г. 

ПСОВ - Велики Преслав - предадена  от АВиК на 18.08.2015 г. 359 140 219 

ПСОВ - Нови пазар - предадена от АВиК на 01.03.2016 г. 357 188 169 

ПСОВ Шумен - биологично стъпало - ОПОС 769 1,171 -402 

ОБЩО за услугата пречистване 1485 1499 -14 
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Коефициентът Qр2019, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

разходи, които са в резултат осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи за 2019 г., е както следва: 

"Водоснабдяване и канализация - 
Шумен" ООД 

Одобрени 

допълнителни 

разходи 2017 

Отчетени 

допълнителни 

разходи 2017 

Разлика 

одобрени 

спрямо 
отчетени 

допълнителни 

разходи 2017 

Одобрени 
признати 

годишни 

разходи 
2019 

Qр 

Доставяне вода на потребителите 75 62 13 14 010 0,0928% 

Отвеждане на отпадъчни води 115 103 12 521 2,3033% 

Пречистване на отпадъчни води 1 485 1499 -14 2 172 -0,6446% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2017-2018) и коефициент X2019: Анализ на социалната поносимост на цените на 

ВиК услугите: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 

октомври 
2017 - 

ноември 

2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И- X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И2017 -2018 -

X2019) 

Е2019  Qр2019 Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 2,126 4,144% 0,047% 0,0928% 0 0 0,140% 4,005% 2,211 

Отвеждане на отпадъчни води 0,132 4,144% 0,047% 2,3033% 0 0 2,350% 1,794% 0,134 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,463 4,144% 0,047% -0,6446% 0 0 -0,598% 4,742% 0,485 

Промишлени и други стопански 
потребители 

                  

степен на замърсяване 1 0,519 4,144% 0,047% -0,6446% 0 0 -0,598% 4,742% 0,544 

степен на замърсяване 2 0,741 4,144% 0,047% -0,6446% 0 0 -0,598% 4,742% 0,776 

степен на замърсяване 3 1,148 4,144% 0,047% -0,6446% 0 0 -0,598% 4,742% 1,202 

 

 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

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

3,397 

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 
съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Шумен за 2017 г.  
3,514 

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

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

 

13. „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД 

С Решение № БП-Ц-16 от 25.09.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД като ВиК 

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 

01.10.2017 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

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

е м. октомври 2017 г. – м. ноевмри 2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 4,144% по данни 

на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-16 от 25.09.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0,058% 
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За периода 2017 – 2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и 

дейности, следователно коефициентът, отразяващ разликата между прогнозните и 

действителните разходи, които са в резултат осъществяване на нови дейности и/или 

експлоатация и поддръжка на нови активи Qр2019 = 0%. 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2017-2018) и коефициент X2019: 

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

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 
октомври 

2017 - 

ноември 
2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И - X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И2017 -2018 -

X2019) 

Е2019  Qр2019 Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,645 4,144% 0,058% 0,0000% 0 0 0,058% 4,086% 1,712 

Отвеждане на отпадъчни води 0,076 4,144% 0,058% 0,0000% 0 0 0,058% 4,086% 0,079 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 
потребители 

0,379 4,144% 0,058% 0,0000% 0 0 0,058% 4,086% 0,394 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,451 4,144% 0,058% 0,0000% 0 0 0,058% 4,086% 0,469 

степен на замърсяване 2 0,618 4,144% 0,058% 0,0000% 0 0 0,058% 4,086% 0,643 

степен на замърсяване 3 0,902 4,144% 0,058% 0,0000% 0 0 0,058% 4,086% 0,939 

Доставяне на вода на друг ВиК 

оператор 
0,642 4,144% 0,058% 0 0 0 0,058% 4,086% 0,668 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

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

ДДС 
2,623 

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 
съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Сливен за 2017 г.  
2,963 

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

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

 

14. „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас 

С Решение № БП-Ц-20 от 30.11.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас като ВиК 

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 

01.12.2017 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

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

е м. декември 2017 г. – м. ноември 2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 3,074% по данни 

на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-20 от 30.11.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0,111% 

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи, и реално отчетените от дружеството е, както следва: 
Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  
(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 

одобрени 

отчетени 2017 г. 2017 г. 
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КПС 1 Меден рудник 1 3 -2 

КПС 3 Меден рудник 0 0 0 

КПС 4 Меден рудник 0 1 -1 

КПС Вая - шнекова помпена 7 26 -19 

КПС Рибари кв.Акации 0 0 0 

КПС 1 Крайморие 0 0 0 

КПС 2 Крайморие 0 3 -3 

КПС Долно Езерово 4 13 -9 

КПС Сарафово 4 15 -11 

КПС 2 Горно Езерово 0 2 -2 

КПС Юрта 0 0 0 

КПС-12 Слънчев бряг 8 0 8 

КПС-13 Слънчев бряг 9 0 9 

КПС-14 Слънчев бряг 13 0 13 

КПС-15 Слънчев бряг 43 0 43 

ОБЩО за услугата отвеждане 89 63 26 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 
одобрени 

отчетени 2017 г. 2017 г. 

ПСОВ Обзор-Бяла 174 281 -107 

ПСОВ Ветрен 113 195 -82 

ПСОВ Горно езерово 35 84 -49 

ПСОВ Созопол 226 345 -119 

ПСОВ Веселие 19 24 -5 

ПСОВ Пирне 9 0 9 

ПСОВ Манолич 13 28 -15 

ПСОВ Маринка 4 0 4 

ПСОВ Средец 98 103 -5 

ОБЩО за услугата пречистване 691 1060 -369 

 

Коефициентът Qр2019, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

разходи, които са в резултат осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи за 2019 г., е както следва: 

"Водоснабдяване и канализация" 

ЕАД, гр. Бургас 

Одобрени 
допълнителни 

разходи 2017 

Отчетени 
допълнителни 

разходи 2017 

Разлика 
одобрени 

спрямо 

отчетени 
допълнителни 

разходи 2017 

Одобрени 

признати 
годишни 

разходи 

2019 

Qр 

Доставяне вода на потребителите 0 0 0 35 113 0,0000% 

Отвеждане на отпадъчни води 89 63 26 8 030 0,3238% 

Пречистване на отпадъчни води 691 1 060 -369 10 996 
-

3,3558% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2017-2018) и коефициент X2019: 

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

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 
декември 

2017 - 

ноември 
2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И - X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И2017 -2018 -

X2019) 

Е2019  Qр2019 Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      
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Доставяне вода на потребителите 1,359 3,074% 0,111% 0,0000% 0 0 0,111% 2,963% 1,399 

Отвеждане на отпадъчни води 0,465 3,074% 0,111% 0,3238% 0 0 0,435% 2,639% 0,477 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,582 3,074% 0,111% -3,3558% 0 0 -3,245% 6,318% 0,619 

Промишлени и други стопански 
потребители 

                  

степен на замърсяване 1 0,757 3,074% 0,111% -3,3558% 0 0 -3,245% 6,318% 0,805 

степен на замърсяване 2 0,931 3,074% 0,111% -3,3558% 0 0 -3,245% 6,318% 0,990 

степен на замърсяване 3 1,164 3,074% 0,111% -3,3558% 0 0 -3,245% 6,318% 1,238 

Доставяне на вода на друг ВиК 

оператор 
0,034 3,074% 0,111% 0 0 0 0,111% 2,963% 0,035 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

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

ДДС 
2,994 

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 2017 г.  
4,115 

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

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

 

15. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол 

С Решение № БП-Ц-21 от 30.11.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол като ВиК 

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 

01.12.2017 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

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

е м. декември 2017 г. – м. ноември 2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 3,074% по данни 

на НСИ.  

С Решение № БП-Ц-21 от 30.11.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0,069% 

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи, и реално отчетените от дружеството е, както следва: 
Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 

одобрени 

отчетени 2017 г. 2017 г. 

специализирана механизация - багер-товарач-водоснабдяване 23 0 23 

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  

(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 

одобрени 
отчетени 2017 г. 2017 г. 

строителна и специализирана механизация-багер товарач-

канализация 
4 0 4 

КПС - 5 броя - разходи за електроенергия 59 18 41 

ОБЩО за услугата отвеждане 63 18 45 

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води 

Бъдещи нови активи  
(хил. лв.) 

Одобрени 
Отчетени 

одобрени 
Разлика 

одобрени 

отчетени 2017 г. 2017 г. 

ПСОВ гр. Ямбол  и  ПСОВ с. Тенево 0 0 0 
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Коефициентът Qр2019, отразяващ разликата между прогнозните и действителните 

разходи, които са в резултат осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и 

поддръжка на нови активи за 2019 г., е както следва: 

"Водоснабдяване и канализация" 

ЕООД, гр. Ямбол 

Одобрени 

допълнителни 
разходи 2017 

Отчетени 

допълнителни 
разходи 2017 

Разлика 

одобрени 
спрямо 

отчетени 

допълнителни 
разходи 2017 

Одобрени 

признати 

годишни 
разходи 

2019 

Qр 

Доставяне вода на потребителите 23 0 23 8 525 0,2698% 

Отвеждане на отпадъчни води 63 18 45 1 207 3,7283% 

Пречистване на отпадъчни води 0 0 0 1 441 0,0000% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2017-2018) и коефициент X2019:  

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 

декември 

2017 - 

ноември 
2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И - X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И2017 -2018 -

X2019) 

Е2019  Qр2019 Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,690 3,074% 0,069% 0,2698% 0 0 0,339% 2,735% 1,736 

Отвеждане на отпадъчни води 0,309 3,074% 0,069% 3,7283% 0 0 3,797% -0,724% 0,307 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 
потребители 

0,369 3,074% 0,069% 0,0000% 0 0 0,069% 3,005% 0,380 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,406 3,074% 0,069% 0,0000% 0 0 0,069% 3,005% 0,418 

степен на замърсяване 2 0,594 3,074% 0,069% 0,0000% 0 0 0,069% 3,005% 0,612 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

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

ДДС 
2,908 

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 2017 г.  
5,090 

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

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

 

16. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца 

С Решение № БП-Ц-22 от 30.11.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца като ВиК 

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 

01.12.2017 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. 

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

м. декември 2017 г. – м. ноември 2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 3,074% по данни 

на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-22 от 30.11.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0,018% 

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

дейности, следователно коефициентът, отразяващ разликата между прогнозните и 
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действителните разходи, които са в резултат осъществяване на нови дейности и/или 

експлоатация и поддръжка на нови активи Qр2019 = 0%. 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2017-2018) и коефициент X2019: 

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

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 
декември 

2017 – 

ноември 
2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И - X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И2017 -2018 -

X2019) 

Е2019  Qр2019 Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,816 3,074% 0,018% 0,0000% 0 0 0,018% 3,056% 1,871 

Отвеждане на отпадъчни води 0,304 3,074% 0,018% 0,0000% 0 0 0,018% 3,056% 0,313 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 
потребители 

0,472 3,074% 0,018% 0,0000% 0 0 0,018% 3,056% 0,486 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,652 3,074% 0,018% 0,0000% 0 0 0,018% 3,056% 0,672 

степен на замърсяване 2 0,808 3,074% 0,018% 0,0000% 0 0 0,018% 3,056% 0,833 

степен на замърсяване 3 0,973 3,074% 0,018% 0,0000% 0 0 0,018% 3,056% 1,003 

Доставяне на вода на друг ВиК 

оператор 
0,120 3,074% 0,018%   0 0 0,018% 3,056% 0,124 

Доставяне на вода с непитейни 

качества 
1,600 3,074% 0,018%   0 0 0,018% 3,056% 1,649 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

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

ДДС 
3,205 

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 2017 г. в размер на 355 лв. 

3,171 

 

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 принцип за осигуряване на условия за предоставяне на всеобщ достъп 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. 

Данните показват, че одобрените цени на ВиК услуги за 2019 г. са под нивото на 

социална поносимост на цената на ВиК услугите (одобрена комплексна цена за битови и 

приравнени към тях потребители в размер на 2,592 лв./м
3 

без ДДС, или 3,110 лв./м
3 

с ДДС, 

при изчислена социална поносимост на цените на ВиК услугите в размер от 3,171 лв./м
3 

с 

ДДС), но изменението на цените по реда на глава четвърта, раздел ІІ от НРЦВКУ довежда 

до изчисляване на цени на ВиК услуги надхвърлящи нивото на социална поносимост.  

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 Враца за 2017 г. въз основа на дела на всяка от услугите - доставяне на 

вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води в изменената комплексна цена без ДДС: 
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Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени за 2019, 

подлежащи на 

последваща 

корекция  г. 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г. 

Дял на 

услугата от 

изменената 

комплексна 

цена без ДДС 

Цени за утвърждаване 
до нивото на 

социалната 

поносимост 

Доставяне вода на потребителите 1,816 1,871 70,06% 1,851 

Отвеждане на отпадъчни води 0,304 0,313 11,73% 0,310 

Пречистване на отпадъчни води за 

битови и приравнените към тях 
потребители 

0,472 0,486 18,21% 0,481 

Комплeксна цена без ДДС 2,592 2,671 100,00% 2,642 

Комплeксна цена с ДДС 3,110 3,205   3,171 

 

 

Въз основа на гореизложеното, цените на предоставяните от „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр. Враца ВиК услуги за 2019 г. са, както следва: 

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

Одобрени цени, 

подлежащи на 

последваща 

корекция 2019 г. 

И - Х 

Цени за 

утвърждаване 

след изменение 

2019 г., с отчетен 

ефект на 

социална 

поносимост                                      

Доставяне вода на потребителите 1,816  1,851 

Отвеждане на отпадъчни води 0,304  0,310 

Пречистване на отпадъчни води      

Битови и приравнените към тях потребители 0,472  0,481 

Промишлени и други стопански потребители       

степен на замърсяване 1 0,652 3,056% 0,672 

степен на замърсяване 2 0,808 3,056% 0,833 

степен на замърсяване 3 0,973 3,056% 1,003 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,120 3,056% 0,124 

Доставяне на вода с непитейни качества 1,600 3,056% 1,649 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите след отчитане на ефект 

от социална поносимост: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

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

3,171 

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 2017 г.  
3,171 

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. 

 

17.  „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич 

С Решение № БП-Ц-1 от 28.02.2018 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие 

на дейността на „Водоснабдяване и канализация” АД, гр. Добрич като ВиК оператор за 

периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2018 г., считано от 01.03.2018 г., и 

е одобрила цени на ВиК услуги за 2019-2021 г. 

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

е м. март 2018 г. – м. ноември 2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 2,118% по данни на 

НСИ. 

С Решение № БП-Ц-1 от 28.02.2018 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0,222% 
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В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2018) и коефициент X2019: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 

март 2018 
- ноември 

2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И - X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И -2018 -

X2019) 

Е2019  Qр2019 Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 2,115 2,118% 0,222% 0 0 0 0,222% 1,896% 2,155 

Отвеждане на отпадъчни води 0,256 2,118% 0,222% 0 0 0 0,222% 1,896% 0,261 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,368 2,118% 0,222% 0 0 0 0,222% 1,896% 0,375 

Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,411 2,118% 0,222% 0 0 0 0,222% 1,896% 0,419 

степен на замърсяване 2 0,668 2,118% 0,222% 0 0 0 0,222% 1,896% 0,681 

степен на замърсяване 3 0,815 2,118% 0,222% 0 0 0 0,222% 1,896% 0,830 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

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

ДДС 
3,349 

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 областДобрич за 2017 г.  
4,785 

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

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

 

18.  „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово 

С Решение № БП-Ц-2 от 22.03.2018 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие 

на дейността на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово като ВиК оператор за периода 2017-

2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2018 г., считано от 01.04.2018 г., и е одобрила 

цени на ВиК услуги за 2019-2021 г. 

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

м. април 2018 г. – м. ноември 2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 2,416% по данни на 

НСИ. 

С Решение № БП-Ц-2 от 22.03.2018 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0,006% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2018) и коефициент X2019: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 

април 

2018 - 
ноември 

2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И - X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И -2018 -

X2019) 

Е2019  Qр2019 Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 0,868 2,416% 0,006% 0 0 0 0,006% 2,410% 0,889 

Отвеждане на отпадъчни води 0,109 2,416% 0,006% 0 0 0 0,006% 2,410% 0,112 
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Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,306 2,416% 0,006% 0 0 0 0,006% 2,410% 0,313 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:  

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

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

ДДС 
1,577 

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 2017 г.  

3,069 

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-4 от 22.05.2018 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие 

на дейността на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир като ВиК оператор за периода 2017-

2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2018 г., считано от 01.06.2018 г., и е одобрила 

цени на ВиК услуги за 2019-2021 г. 

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

е м. юни 2018 г. – м. ноември 2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 1,682% по данни на 

НСИ. 

Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството 

за 2019 г. както следва: E2019 = 0% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2018) и коефициент X2019: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 

юни 2018 

- ноември 
2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И - X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И -2018 -

X2019) 

Е2019  Qр2019 Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,393 1,682% 0,000% 0 0 0 0,000% 1,682% 0,400 

Промишлени и други стопански 
потребители 

                  

степен на замърсяване 1 0,433 1,682% 0,000% 0 0 0 0,000% 1,682% 0,440 

степен на замърсяване 2 0,633 1,682% 0,000% 0 0 0 0,000% 1,682% 0,644 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

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

0,480 

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

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Перник за 2017 г.  
4,211 

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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20. „Верила Сървис” АД 

С Решение № БП-Ц-5 от 22.05.2018 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие 

на дейността на „Верила Сървис” АД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила 

е цени на ВиК услуги за 2018 г., считано от 01.06.2018 г., и е одобрила цени на ВиК услуги 

за 2019-2021 г. 

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

е м. юни 2018 г. – м. ноември 2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 1,682% по данни на 

НСИ. 

С Решение № БП-Ц-5 от 22.05.2018 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2018) и коефициент X2019: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 

юни 2018 
– ноември 

2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И - X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И -2018 -

X2019) 

Е2019  Qр2019 Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,561 1,682% 0,000% 0 0 0 0,000% 1,682% 1,587 

Отвеждане на отпадъчни води 0,946 1,682% 0,000% 0 0 0 0,000% 1,682% 0,962 

Доставяне на вода с непитейни 

качества 
1,269 1,682% 0,000% 0 0 0 0,000% 1,682% 1,290 

 

„Верила Сървис“ АД не предоставя услугата доставяне на вода на битови 

потребители, поради което не се изчислява социална поносимост на цената. 

 

21. „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, гр. Видин 

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

на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, гр. Видин като ВиК 

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2018 г., считано от 

01.07.2018 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2019-2021 г. 

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

е м. юли 2018 г. – м. ноември 2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 1,630% по данни на 

НСИ. 

С Решение № БП-Ц-6 от 19.06.2018 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019= 0,047% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2018) и коефициент X2019: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 

юли 2018 

- ноември 
2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И - X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И -2018 -

X2019) 

Е2019  Qр2019 Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,755 1,630% 0,047% 0 0 0 0,047% 1,583% 1,783 

Отвеждане на отпадъчни води 0,296 1,630% 0,047% 0 0 0 0,047% 1,583% 0,301 

Пречистване на отпадъчни води                   
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Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,283 1,630% 0,047% 0 0 0 0,047% 1,583% 0,287 

Промишлени и други стопански 
потребители 

                  

степен на замърсяване 1 0,311 1,630% 0,047% 0 0 0 0,047% 1,583% 0,316 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

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

2,845 

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 2017 г.  
3,234 

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

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

 

22. „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново 
С Решение № БП-Ц-7 от 19.07.2018 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие 

на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново като 

ВиК оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2018 г., считано 

от 01.08.2018 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2019-2021 г. 

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

е м. август 2018 г. – м. ноември 2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 0,963% по данни на 

НСИ. 

С Решение № БП-Ц-7 от 19.07.2018 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0,014% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2018) и коефициент X2019:  

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

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 
август 

2018 - 

ноември 
2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И - X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И -2018 -

X2019) 

Е2019  Qр2019 Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,418 0,963% 0,014% 0 0 0 0,014% 0,949% 1,431 

Отвеждане на отпадъчни води 0,191 0,963% 0,014% 0 0 0 0,014% 0,949% 0,193 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,451 0,963% 0,014% 0 0 0 0,014% 0,949% 0,455 

Промишлени и други стопански 
потребители 

                  

степен на замърсяване 1 0,654 0,963% 0,014% 0 0 0 0,014% 0,949% 0,660 

степен на замърсяване 2 0,736 0,963% 0,014% 0 0 0 0,014% 0,949% 0,743 

степен на замърсяване 3 0,952 0,963% 0,014% 0 0 0 0,014% 0,949% 0,961 

Доставяне на вода на друг ВиК 

оператор 
0,171 0,963% 0,014% 0 0 0 0,014% 0,949% 0,173 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

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

2,495 
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Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена 

съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на 

лице от домакинство за област Велико Търново за 2017 г.  
3,592 

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

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

 

23. „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД 

С Решение № БП-Ц-8 от 19.07.2018 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие 

на дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД като ВиК оператор за периода 2017-2021 

г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2018 г., считано от 01.08.2018 г., и е одобрила цени на 

ВиК услуги за 2019-2021 г. 

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

е м. август 2018 г. – м. ноември 2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 0,963% по данни на 

НСИ. 

С Решение № БП-Ц-8 от 19.07.2018 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2018) и коефициент X2019: 

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

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 

август 

2018 - 
ноември 

2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И - X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И -2018 -

X2019) 

Е2019  Qр2019 Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

Доставяне на вода на друг ВиК 

оператор 
0,136 0,963% 0,000% 0 0 0 0,000% 0,963% 0,137 

Доставяне на вода с непитейни 

качества 
0,137 0,963% 0,000% 0 0 0 0,000% 0,963% 0,138 

 

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД не предоставя услугата доставяне на вода на 

битови потребители, поради което не се изчислява социална поносимост на цената. 

 

24. „В и К” ООД, гр. Габрово 

С Решение № БП-Ц-9 от 28.09.2018 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие 

на дейността на „В и К” ООД, гр. Габрово като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., 

утвърдила е цени на ВиК услуги за 2018 г., считано от 01.10.2018 г., и е одобрила цени на 

ВиК услуги за 2019-2021 г. 

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

м. октомври  2018 г. – м. ноември 2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 0,628% по данни 

на НСИ. 

С Решение № БП-Ц-9 от 28.09.2018 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0,007% 

 

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на 

инфлация (И2018) и коефициент X2019: 

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

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

Инфлация 

октомври 

2018 - 
ноември 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 
Х2019 И - X 

Ц2019 = ЦБП 

2019 *                               

(1+ И2019 - 

X2019) 
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последваща 

корекция 

2019 г. 

2018 г. 

Е2019  Qр2019 Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,548 0,628% 0,007% 0 0 0 0,007% 0,621% 1,558 

Отвеждане на отпадъчни води 0,156 0,628% 0,007% 0 0 0 0,007% 0,621% 0,157 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,400 0,628% 0,007% 0 0 0 0,007% 0,621% 0,402 

Промишлени и други стопански 
потребители 

                  

степен на замърсяване 1 0,509 0,628% 0,007% 0 0 0 0,007% 0,621% 0,512 

степен на замърсяване 2 0,665 0,628% 0,007% 0 0 0 0,007% 0,621% 0,669 

степен на замърсяване 3 0,901 0,628% 0,007% 0 0 0 0,007% 0,621% 0,907 

Доставяне на вода на друг ВиК 

оператор 
0,335 0,628% 0,007% 0 0 0 0,007% 0,621% 0,337 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

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

2,540 

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 2017 г. 
4,867 

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

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

 

25. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен 

С Решение № БП-Ц-10 от 25.10.2018 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен като ВиК 

оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2018 г., считано от 

01.11.2018 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2019-2021 г. 

С Решение № БП-Ц-10 от 25.10.2018 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0,167% 

Доколкото утвърдената цена за първия ценови период влиза в сила от началото на м. 

ноември 2018 г., а изчисление на изменението се извършва през м. декември 2018 г., 

периодът, за който следва да се приложи инфлация съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. 

ноември 2018 г., в размер на -0,100% по данни на НСИ. 

В тази връзка цените за ВиК услугите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. 

Плевен за 2019 г. са както следва: 

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без 

ДДС 

Одобрени 

цени, 

подлежащи 

на 

последваща 

корекция 

2019 г. 

Инфлация 

ноември 

2018 г. 

Х2019 = Е2019 + Qр2019 + Qи2019 + 

Y2019 

Х2019 И - X 

Ц2019 = ЦБП 

2019*                               

(1+ И -2018 -

X2019) 

Е2019  Qр2019 Qи2019 Y2019 

Цени за 

утвърждаване 

след 

изменение 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,727 -0,100% 0,167% 0 0 0 0,167% -0,267% 1,722 

Отвеждане на отпадъчни води 0,200 -0,100% 0,167% 0 0 0 0,167% -0,267% 0,199 

Пречистване на отпадъчни води                   

Битови и приравнените към тях 

потребители 
0,435 -0,100% 0,167% 0 0 0 0,167% -0,267% 0,434 
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Промишлени и други стопански 

потребители 
                  

степен на замърсяване 1 0,623 -0,100% 0,167% 0 0 0 0,167% -0,267% 0,621 

степен на замърсяване 2 0,701 -0,100% 0,167% 0 0 0 0,167% -0,267% 0,699 

степен на замърсяване 3 0,945 -0,100% 0,167% 0 0 0 0,167% -0,267% 0,942 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

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

2,827 

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 2017 г.  
3,834 

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.  „ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна 

С Решение № БП-Ц-11 от 07.11.2018 г. Комисията е одобрила бизнес план за 

развитие на дейността на „ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна като ВиК оператор за периода 

2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2018 г., считано от 01.12.2018 г., и е 

одобрила цени на ВиК услуги за 2019-2021 г. 

С Решение № БП-Ц-11 от 07.11.2018 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0,023% 

 

Доколкото утвърдената цена за първия ценови период влиза в сила от началото на м. 

декември 2018 г., а изчисление на изменението се извършва също през м. декември 2018 г., 

не може да се приложи изискването за изменение с инфлационен индекс, намален с 

коефициент Х, поради което цените за ВиК услугите на „ВиК - Кресна” ЕООД,  

гр. Кресна за 2019 г. са както следва: 

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

Одобрени цени, 

подлежащи на 

последваща 

корекция 2019 г. 

Цени за 

утвърждаване за 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 0,542 0,542 

Отвеждане на отпадъчни води 0,152 0,152 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

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

0,833 

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 2017 г.  
3,587 

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

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

 

27. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград 

С Решение БП-Ц-12 от 29.11.2018 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие 

на дейността на „ВиК ” ЕООД, гр. Благоевград като ВиК оператор за периода  

2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2018 г., считано от 01.12.2018 г., и е 

одобрила цени на ВиК услуги за 2019-2021 г. 

С Решение БП-Ц-12 от 29.11.2018 г. Комисията е определила коефициент Е за 

подобряване ефективността на дружеството за 2019 г. както следва: E2019 = 0,022% 
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Доколкото утвърдената цена за първия ценови период влиза в сила от началото на м. 

декември 2018 г., а изчисление на изменението се извършва също през м. декември 2018 г., 

не може да се приложи изискването за изменение с инфлационен индекс, намален с 

коефициент Х, поради което цените за ВиК услугите на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за 

2019 г. са както следва: 

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

Одобрени цени, 

подлежащи на 

последваща 

корекция 2019 г. 

Цени за 

утвърждаване 

след изменение 

2019 г.                                      

Доставяне вода на потребителите 1,264 1,264 

Отвеждане на отпадъчни води 0,212 0,212 

Пречистване на отпадъчни води     

Битови и приравнените към тях потребители 0,400 0,400 

Промишлени и други стопански потребители     

степен на замърсяване 1 0,516 0,516 

степен на замърсяване 2 0,660 0,660 

степен на замърсяване 3 0,900 0,900 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите: 

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите 
Цени за утвърждаване 

след изменение 2019 г.           

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

ДДС 
2,251 

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 2017 г.  

3,587 

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. 

 

При приемане на решенията за одобряване на бизнес план и утвърждаване и 

одобряване на цени за регулаторен период 2017-2021 г., за всяко дружество КЕВР е провела  

открито заседание, на което с ВиК оператора е обсъден докладът и проектът на решение за 

одобряване на бизнес плана, утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги за 

регулаторния период, включително одобрените цени за 2019 г., стойността на коефициент Е 

за подобряване ефективността на дружеството и разходите, за които се прилага 

коефициентът Qр. Проведено е и обществено обсъждане, на което със заинтересованите 

лица е обсъден проектът на решение за одобряване на бизнес плана, утвърждаване и 

одобряване на цени на ВиК услуги за регулаторния период, включително одобрените цени 

за 2019 г., стойността на коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството и 

разходите, за които се прилага коефициентът Qр. 

Съгласно разпоредбите на чл. 29 от НРЦВКУ одобрените цени за всяка година от 

бизнес плана се изменят служебно от Комисията, като измененията се извършват ежегодно с 

решение на Комисията, което се взема в закрито заседание преди началото на ценовия 

период, за който се отнасят. 

Методологията за изменение на одобрените цени е ясно разписана в чл. 6, т. 2 от 

НРЦВКУ, съгласно която одобрените цени на ВиК услуги (посочени изрично в решението 

за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, 

обсъдени преди вземането на решение на открито заседание с дружеството и на обществено 

обсъждане със заинтересованите лица) се изменят на база на актуална информация за 

инфлацията от влизането в сила на утвърдената цена за първия ценови период, 
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намалена с коефициент Х.  

Към момента на изготвяне на доклада има налични данни за месечна инфлация, които 

са публично оповестени и достъпни на интернет страницата на НСИ към  

м. октомври 2018 г. - динамичен ред CPI_1.2.xls. 

Коефициент Х се определя по формулата Е + Qр + Qи + Y. 

Коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството е посочен изрично в 

решението за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК 

услуги, обсъден преди вземането на решение на открито заседание с дружеството и на 

обществено обсъждане със заинтересованите лица. 

Коефициент Qр отразява разликата между прогнозните и действителните разходи, 

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

нови активи. Конкретните разходи за всеки ВиК оператор, за които ще се прилага 

коефициентът Qр, са изрично посочени в решението за одобряване на бизнес план и за 

утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, обсъден преди вземането на решение на 

открито заседание с дружеството и на обществено обсъждане със заинтересованите лица. 

През 2018 г. дружествата са представили в годишните си отчети за 2017 г. реално 

извършените допълнителни разходи, които са проверени от КЕВР. 

Съгласно чл. 4, ал. 4, т. 1 от НРЦВКУ, изменение на одобрените цени на ВиК услуги 

с коефициент Y и коефициент Qи се изменят след третата година на регулаторния период, 

като в този случай намалението или увеличението на необходимите приходи действа за 

съответния пети ценови период, респективно тези коефициенти не се прилагат за 2019 г.   

 

Съгласно чл. 29, ал. 3 от НРЦВКУ, при служебното изменение на одобрените цени на 

ВиК услуги се извършва анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги. 

Актуална информация за разполагаем средномесечен паричен доход на лице от 

домакинството по области за 2017 г. от изследване „Статистика на доходите и условията на 

живот EU-SILC“ е предоставена от Националния статистически институт с писмо  

с вх. № В-04-24-4 от 17.09.2018 г. 

  

Нормите на раздел II „Годишни изменения на цените през регулаторния период“, 

глава четвърта „Процедурни правила“ на НРЦВКУ не уреждат специална процедура във 

връзка с приемането на решение от КЕВР за утвърждаване на цени при годишните 

изменения на одобрените цени през регулаторния период. В тази връзка Законът за 

енергетиката (ЗЕ) регламентира общите процедурни правила при приемане на решения от 

Комисията. Съгласно чл. 13, ал. 5, т. 2 от ЗЕ заседанията на Комисията са открити, когато се 

разглеждат заявления или искания, свързани с утвърждаване на цени. Предвид 

императивния характер на разпоредбата при приемане на решение за утвърждаване на цени 

за третата година от регулаторния период КЕВР следва да проведе открито заседание. 

Съгласно чл. 14, ал. 1 от ЗЕ Комисията провежда процедура за обществено 

обсъждане със заинтересованите лица при изготвянето на общи административни актове, 

предвидени в този закон и в ЗРВКУ, както и по други въпроси от обществена значимост за 

развитие на енергийния сектор и на ВиК сектора. Видно от текста на разпоредбата 

провеждането на  обществено обсъждане е задължително само при приемането на общи 

административни актове, а в останалите случаи е необходимо да се извърши преценка 

относно обществената значимост.   

Решенията за утвърждаване на цени на ВиК услугите за третата година от 

регулаторния период по своята същност са индивидуални административни актове, поради 

което не попадат сред актовете за приемането на които се изисква задължително провеждане 

на обществено обсъждане. По отношение обаче на преценката за тяхната обществена 

значимост следва да се има предвид, че одобрените от КЕВР цени на ВиК услуги за 2019 г. 

(посочени изрично в решението за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и 
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одобряване на цени на ВиК услуги), са обсъдени преди вземането на решението на открито 

заседание с дружеството и на обществено обсъждане със заинтересованите лица, като в 

настоящото административно производство се изменят само въз основа на обективни 

обстоятелства – инфлация,  коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството, 

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

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

нови активи.   

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 13 от Закона 

за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 6, т. 2 и чл. 29 от 

Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Утвърждава, считано от 01.01.2019 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Софийска вода“ АД, както следва: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,375 

Отвеждане на отпадъчни води 0,443 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,333 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,379 

степен на замърсяване 2 0,666 

степен на замърсяване 3 0,832 

ВС "Бели Искър" 0,103 

ВС "Божурище" 0,437 

ВС "Вода с непитейни качества" 0,696 

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

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

 

2. Утвърждава, считано от 01.01.2019 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, 

гр. Смолян, както следва: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,331 

Отвеждане на отпадъчни води 0,217 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,510 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,714 

степен на замърсяване 2 1,019 

степен на замърсяване 3 1,274 

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

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

 

3. Утвърждава, считано от 01.01.2019 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ 

ООД, както следва: 
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Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,786 

Отвеждане на отпадъчни води 0,345 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,448 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,641 

степен на замърсяване 2 0,762 

степен на замърсяване 3 0,918 

Доставяне вода на друг ВиК оператор 0,848 

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

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

 

4. Утвърждава, считано от 01.01.2019 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, 

гр. Пловдив, както следва: 

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

Доставяне вода на потребителите 1,230 

Отвеждане на отпадъчни води 0,117 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,498 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,587 

степен на замърсяване 2 0,856 

степен на замърсяване 3 1,124 

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

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

 

5. Утвърждава, считано от 01.01.2019 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, 

гр. Силистра, както следва: 

 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 2,147 

Отвеждане на отпадъчни води 0,171 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,444 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,488 

степен на замърсяване 2 0,715 

степен на замърсяване 3 0,893 

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

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

 

6. Утвърждава, считано от 01.01.2019 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, както следва: 

 

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

Доставяне вода на потребителите 1,531 

Отвеждане на отпадъчни води 0,135 



54 
 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,321 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,353 

степен на замърсяване 2 0,516 

степен на замърсяване 3 0,645 

Доставяне на вода с непитейни качества 0,694 

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

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

 

7. Утвърждава, считано от 01.01.2019 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ООД,  

гр. Русе, както следва: 

 

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

Доставяне вода на потребителите 1,918 

Отвеждане на отпадъчни води 0,208 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,326 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,359 

степен на замърсяване 2 0,526 

степен на замърсяване 3 0,656 

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

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

 

8. Утвърждава, считано от 01.01.2019 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Напоителни системи“ ЕАД, както следва: 

 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

ВС Дупница - Кюстендил 0,123 

ВС Белово 0,077 

ВС Плевен 0,073 

ВС Йовковци 0,125 

ВС Долен Дунав 0,121 

ВС Източно Софийско поле 0,033 

ВС Ботевград 0,072 

ВС Шумен-Търговище 0,024 

ВС Добрич 0,291 

За цените на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор не се извършва анализ 

на социална поносимост. 

 

9. Утвърждава, считано от 01.01.2019 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „ВиК – Златни пясъци“ ООД, както 

следва: 

 

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

Доставяне вода на потребителите 1,260 

Отвеждане на отпадъчни води 1,502 

Доставяне на вода на друг ВиКО - "ВиК - Варна"ООД, гр. Варна 1,258 

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

 

10. Утвърждава, считано от 01.01.2019 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ООД,  

гр. Перник, както следва: 

 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,369 

Отвеждане на отпадъчни води 0,193 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,378 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,424 

степен на замърсяване 2 0,750 

Доставянена вода с непитейни качества 0,131 

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

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

 

11. Утвърждава, считано от 01.01.2019 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ООД,  

гр. Монтана, както следва: 

 

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

Доставяне вода на потребителите 1,712 

Отвеждане на отпадъчни води 0,249 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,511 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,732 

степен на замърсяване 2 0,897 

степен на замърсяване 3 1,036 

Доставянена вода на друг ВиКО - ВС Враца 0,063 

Доставянена вода на друг ВиКО - ВС Берковица 0,085 

Доставянена вода на друг ВиКО - ВС Видин 0,257 

Доставянена вода с непитейни качества 1,276 

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

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

 

12. Утвърждава, считано от 01.01.2019 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ 

ООД, както следва:   

 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 2,211 

Отвеждане на отпадъчни води 0,134 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,485 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,544 

степен на замърсяване 2 0,776 

степен на замърсяване 3 1,202 

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



56 
 

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

 

13. Утвърждава, считано от 01.01.2019 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ 

ООД, както следва: 

 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,712 

Отвеждане на отпадъчни води 0,079 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,394 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,469 

степен на замърсяване 2 0,643 

степен на замърсяване 3 0,939 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,668 

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

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

 

14.Утвърждава, считано от 01.01.2019 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. 

Бургас, както следва: 

 

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

Доставяне вода на потребителите 1,399 

Отвеждане на отпадъчни води 0,477 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,619 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,805 

степен на замърсяване 2 0,990 

степен на замърсяване 3 1,238 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,035 

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

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

 

15. Утвърждава, считано от 01.01.2019 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, 

гр. Ямбол, както следва: 

 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,736 

Отвеждане на отпадъчни води 0,307 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,380 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,418 

степен на замърсяване 2 0,612 

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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16. Утвърждава, считано от 01.01.2019 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ООД,  

гр. Враца, както следва: 

 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,851 

Отвеждане на отпадъчни води 0,310 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,481 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,672 

степен на замърсяване 2 0,833 

степен на замърсяване 3 1,003 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,124 

Доставяне на вода с непитейни качества 1,649 

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. Утвърждава, считано от 01.01.2019 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ 

АД, гр. Добрич, както следва: 

 

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

Доставяне вода на потребителите 2,155 

Отвеждане на отпадъчни води 0,261 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,375 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,419 

степен на замърсяване 2 0,681 

степен на замърсяване 3 0,830 

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. Утвърждава, считано от 01.01.2019 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово, както 

следва: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 0,889 

Отвеждане на отпадъчни води 0,112 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,313 

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. Утвърждава, считано от 01.01.2019 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир, 

както следва: 

 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 
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Пречистване на отпадъчни води  

Битови и приравнените към тях потребители 0,400 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,440 

степен на замърсяване 2 0,644 

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

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

 

20. Утвърждава, считано от 01.01.2019 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Верила Сървис” АД, както следва: 

 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,587 

Отвеждане на отпадъчни води 0,962 

Доставяне на вода с непитейни качества 1,290 

Дружеството не предоставя услугата доставяне на вода на битови потребители, 

поради което не се извършва анализ на социална поносимост. 

 

21. Утвърждава, считано от 01.01.2019 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация - Видин” 

ЕООД, гр. Видин, както следва: 

 

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

Доставяне вода на потребителите 1,783 

Отвеждане на отпадъчни води 0,301 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,287 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,316 

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

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

 

22. Утвърждава, считано от 01.01.2019 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация 

Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, както следва: 

 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,431 

Отвеждане на отпадъчни води 0,193 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,455 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,660 

степен на замърсяване 2 0,743 

степен на замърсяване 3 0,961 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,173 

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

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

 

23. Утвърждава, считано от 01.01.2019 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 
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канализационните услуги,  предоставяни от „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД: 

 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,137 

Доставяне на вода с непитейни качества 0,138 

За цените на услугите доставяне на вода на друг ВиК оператор и доставяне на вода с 

непитейни качества не се извършва анализ на социална поносимост. 

 

24. Утвърждава, считано от 01.01.2019 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „В и К” ООД, гр. Габрово, както следва: 

 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,558 

Отвеждане на отпадъчни води 0,157 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,402 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,512 

степен на замърсяване 2 0,669 

степен на замърсяване 3 0,907 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,337 

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. Утвърждава, считано от 01.01.2019 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, 

гр. Плевен, както следва: 

 

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

Доставяне вода на потребителите 1,722 

Отвеждане на отпадъчни води 0,199 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,434 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,621 

степен на замърсяване 2 0,699 

степен на замърсяване 3 0,942 

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. Утвърждава, считано от 01.01.2019 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „ВиК-Кресна“ ООД, гр. Кресна, както 

следва: 

 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 0,542 

Отвеждане на отпадъчни води 0,152 

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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27. Утвърждава, считано от 01.01.2019 г., цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, 

гр. Благоевград, както следва: 

 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,264 

Отвеждане на отпадъчни води 0,212 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,400 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,516 

степен на замърсяване 2 0,660 

степен на замърсяване 3 0,900 

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

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

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - София град в 14 - 

дневен срок. 

 
 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

        ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

 

     ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

       РОСИЦА ТОТКОВА 


