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София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 

 

 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 72 
 

София, 13.04.2016 година 
 

Днес, 13.04.2016 от 10:33 ч. се проведе открито заседание на Комисията за енергийно 

и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Водоснабдяване и канализация“, 

ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов. 
 

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Валентин 

Петков, Димитър Кочков и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

 

 На заседанието присъстваха И. Касчиев - началник на отдел „Ценово регулиране и 

бизнес планове - водоснабдителни и канализационни услуги“ и експерти от КЕВР. 
 

Заседанието се отразяваше от представители на средствата за масова информация.  
 

 Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са 

налице правни пречки за провеждането му.  

 

„Софийска вода“ АД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с 

изх. № В-17-44-2/07.04.2016 г. и изпраща свои представители. На заседанието се явиха: 

 

 г-н Арно Валто – изпълнителен директор; 

 г-н Любомир Филипов – директор на дирекция. 

 

На откритото заседание беше разгледан относно заявление с вх. № В-17-44-

2/31.03.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на 

„Софийска вода“ АД. Докладът е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 1 от 

протокол № 64/06.04.2016 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Председателят запита представителите на „Софийска вода“ АД запознати ли са с 

доклада и имат ли забележки по него. 

 

Л. Филипов: 

Аз ще превеждам, а после ще добавя някои неща. 

 

А. Валто: 

Първо бих искал да се извиня за това, че не говоря български. Затова в един кратък 

период ще говоря на английски, а след това ще мина на български. Бих искал да благодаря на 

Комисията, че ни даде възможност да коментираме нашето ценово заявление, възможност, 

каквато нямахме в последните близо четири години. Имаме коментари по около шест точки. 

Ще говоря по първата, а след това по другите пет точки ще говоря на български. През 

последните четири години „Софийска вода“ АД работеше, като се базираше на сравнителния 

анализ на В и К сектора, изготвен от регулатора, за 2009 г. – 2014 г., както и на база данни от 

2015 г. На базата на тези данни можем да видим, че „Софийска вода“ АД инвестира от 2011 г. 

до момента повече от 155 000 000 лв., а загубите на вода бяха намалени с около 42 000 000 м3 

от края на 2011 г. до момента. През тези четири години това с което се сблъскахме, както ние, 
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така и целия В и К сектор в България, е намаление на фактурираните количества и 

респективно на консумацията на вода с приблизително 6 200 000 м3 или около 1,8% на година, 

дължащи се, въпреки становището на регулатора в неговите доклади, на външни фактори. Ще 

дадем кратка статистика по този въпрос. Един такъв важен фактор са дейностите, които 

нашите бюджетни клиенти са направили във връзка рехабилитацията на вътрешните си 

мрежи. Така например Централен затвор е намалил консумацията си с близо 200 000 м3, НДК 

е с минус 100 000 м3, болниците в град София: с близо 300 009 м3. И един конкретен пример с 

болницата за лечение на наркотични зависимости и алкохолизъм. Чрез реновация на 

вътрешната мрежа тя е намалила своята консумация с близо 90 000 м3. Същата тенденция се 

наблюдава и при нашите индустриални клиенти, които оптимизират своите производствени 

дейности и подобряват своята вътрешна мрежа. Така например „Хюндай“ са спестили около 

70 000 м3 вода чрез оптимизация на своята охладителна и отоплителна система. „Софарма“ 

АД, което дислоцира на друго място своето производство, намалява с 50 000 м3. Също така, 

Летище София, работейки върху своята вътрешна мрежа, намалява консумацията с 81 000 м3. 

Също така имаме тенденция на затваряне на производство и намаляване на производство. Така 

„Кодак“, който преустановява дейността си през 2013 г., е с минус 100 000 м3. Компания за 

производство на хлебни изделия, която затваря производството си през октомври 2012 г.: 

минус 100 000 м3. Тези десет примера ни дават намаление от около 1 000 000 м3. Разбира се, 

аз считам, че това е нещо, за което можем да поздравим нашите клиенти, защото те са взели 

необходимите мерки, за да намалят консумацията на вода, както и жителите на София и 

останалите жители от цялата страна. Можем да бъдем щастливи от това, че производствата 

намаляват своя карбонов отпечатък и взимат мерки, които са според най-новите изисквания за 

опазване на околната среда. Това наистина е една добра новина за околната среда. Наблюдава 

се и тенденция за намаляване консумацията на вода при битовите клиенти: от 135 литра на 

човек през 2011 г. на 127 литра на ден през 2014 г. Тази тенденция е характерна не само за 

София, но и за всички големи градове и столици в Централна и Източна Европа. Това отново е 

добра новина. Да, това е добра новина, но тези елементи, които ние считаме, че са извън 

нашия контрол, извън контрола на операторите, са наистина външни фактори, които 

намаляват консумацията на вода. Считам, че при определянето и анализирането на бъдещите 

финансови ресурси от които В и К операторите, не само „Софийска вода“ АД, ще имат нужда, 

за да могат да работят по един устойчив начин, всички ние имаме нужда от един реалистичен 

и прагматичен подход. Той се изразява в това да бъдат взети най-важните данни за 

фактурираните количества, които на практика са основата на ценообразуването. Считаме, че 

такива актуални данни биха били тези за 2014 г. Наистина вярвам в това, че когато искаме да 

построим къща със здрави основи за водния сектор в България, каквото желание имаме всички 

ние около тази маса, то трябва да построим тази къща върху скала, а не върху пясък.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Г-н Филипов, сега Вие ли ще вземете думата? 

 

Л. Филипов: 

Да. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Есенцията от изказването на г-н Валто е, че всъщност той настоява данните, които се 

използват, да бъдат данните от последната отчетна година, т.е. 2014 г. Това той каза в 

заключението.  

 

А. Валто: 

Да, потвърждаваме това, че считаме за реалистично да се вземе последната 2014 г., а 

не средната стойност за предходните пет или шест години, тъй като именно последните 

години дават реалистична отправна точка за това каква е консумацията на вода както от 

„Софийска вода“ АД, така и от останалите колеги от В и К сектора.  
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Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Заповядайте, г-н Филипов.  

 

Л. Филипов: 

Още няколко технически коментара във връзка с предложеното ценово заявление и 

доклада към него. Във връзка с регулаторната база на активите. В доклада към 

проекторешението на Комисията от регулаторната база на активите са изключени късите 

участъци от два до десет метра, които в предходното ценово решение на практика са били 

включени и не са били дискутирани като недопустими разходи. Мнението на дружеството е, 

че трябва да има последователност при третирането на тези разходи преди и сега. В 

допълнение. Ако тези разходи не бъдат признати като инвестиционен разход, въпросът е как 

ще бъде компенсирано дружеството и как ще бъдат възстановени на дружеството при 

положение, че те са реално инвестирани. В бизнес плана за 2016 г. Комисията изисква от 

компанията да увеличи инвестиционната си програма в късите участъци с размер от два до 

десет метра, което беше изпълнено от „Софийска вода“ АД. Ако тези разходи не бъдат 

признати нито като оперативни, нито като инвестиционни, ние на практика три пъти 

получаваме наказание за едно и също нещо. Веднъж тези разходи са извадени от 

регулаторната база на активите, втори път тези разходи не са признати като оперативни 

разходи и трети път ние сме накарани още веднъж да направим тези разходи в рамките на 

бизнес план 2016 г. Считаме, че това би трябвало отново да бъде разгледано от Комисията. 

Няколко думи относно условно-постоянните разходи. В наредбата за ценообразуване и 

инструкциите за нейното прилагане в т. 51 е казано, че корекцията на цените се извършва въз 

основа на ценовия изчислителен модел за утвърдените цени за предходния ценови модел като 

тези разходи се инфлират. Точно това сме направили и ние. Тези разходи от последното 

ценово заявление сме ги инфлирали със съответния процент на инфлацията. В 

проекторешението е цитирано, че утвърдените през 2013 г. разходи за текущ и авариен ремонт 

за доставяне на вода са в размер на 11 546 000 лв. От тях са изключени 1 495 000 лв. Следва да 

се вземе под внимание, че този милион и половина за обследване на довеждащите 

водопроводи не е включен в сумата на тези вече утвърдени разходи, нито като допълнителен 

разход за 2016 г. На практика от нас са отрязани разходи, които не са включени и ние не сме 

ги включвали като разход, което също бихме искали Комисията да вземе под внимание. На 

стр. 11 в самия текст на решението открихме една техническа грешка. Разликата между 

11 546 000 лв. и 1 409 000 лв. е погрешно пресметната на 9 751 000 лв., а би трябвало да бъде 

10 051 000 лв. Това е техническа грешка. Още няколко думи относно условно-постоянните 

разходи и по-конкретно за разхода за газьол. Този разход, съгласно формулите в ценовия 

модел и изчислителния модел, не участва в сумата на променливите разходи, т.е. този разход 

би трябвало да бъде условно-постоянен и да бъде коригиран с темпа на инфлацията. Още един 

коментар относно разхода за газьол. Да, ние отчитаме намаление на условно-постоянните 

разходи за 2014 г. и това намаление е пряко следствие от успешната работа на нашата 

когенерационна инсталация в Кубратово. Освен електроенергия, тази инсталация произвежда 

и топлоенергия за нуждите на централата. Когато говорим за разходите за газьол и разходите 

за отопление, считаме, че този разходен елемент следва да бъде третиран аналогично на 

разхода за електроенергия и дружеството да не бъде санкционирано за реализираната 

ефективност, а точно обратното. Считаме, че В и К дружествата трябва да бъдат стимулирани 

за въвеждането именно на енергийно ефективни технологии. Няколко коментара относно 

разходите за пречистване на отпадъчните води. Съгласно проекторешението, общата сума на 

корекциите в разходите се състои от корекция на разходите за газьол в размер на 982 000 лв., 

по-нисък приложен процент на инфлация и приложен коефициент Х за корекция на 

ефективността. Същевременно, съгласно проекторешението, общият разход за пречистване на 

отпадъчните води е коригиран от 16 735 000 на 14 959 000 лв., т.е. разлика от 1 766 000 лв. 

Анализът показва, че приложената по-ниска инфлация, както и коефициентът за подобряване 

на ефективността Х, се отразяват на сумата на разходите с не повече от 137 000 лв. Налице е 

намаление на тези разходи с около 660 000 лв. На практика в решението няма пояснение 

откъде идва това намаляване и тази корекция. Последно, което е във връзка с 
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проекторешението. Отчетените активи в размер на 188 000 лв. за когенерационна инсталация 

считаме, че са неправомерно изключени от регулаторната база на активите по простата 

причина, че тези разходи вече са изключени. Ние така или иначе вече сме ги изключили от 

регулаторната база на активите и в справка от Единната счетоводна система, която сме 

подготвили и приложили, е видно, че тази стойност фигурира единствено в нерегулираните 

дейности, т.е. това така или иначе не е включено в регулаторната база на активите. Това са 

нашите коментари накратко. Разбира се, ние ще ги внесем и в писмен вид. Благодаря за 

отделеното време.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря, г-н Филипов. Разбира се, след общественото обсъждане, което ще 

последва, вие имате двуседмичен срок, в който може да депозирате писмено становище. 

Давам думата на работната група, ако има пояснение или отговори на повдигнатите от 

заявителя въпроси.  

 

И. Касчиев: 

По въпроса за изключените къси участъци по реконструирани В и К проводи. Това е 

направено въз основа на вече взето решение от Комисията. С него е определено кои 

инвестиции на „Софийска вода“ АД не се признават за изминалия регулаторен период. Тези 

инвестиции са изключени от регулаторната база на активите при ценовата процедура сега. 

Това решение, доколкото знам, не е обжалвано от „Софийска вода“ АД, т.е. то е влязло в сила. 

Относно коментара, че дружеството е наказано няколко пъти за това. Доколкото аз знам, още 

в началото на бизнес плана Комисията ясно е указала на „Софийска вода“ АД, че тези обекти 

няма да бъдат признати за инвестиции. Това, че дружеството е решило да ги отчита като 

инвестиции не означава нищо на този етап. По отношение на условно-постоянните разходи и 

отчетеното от представителите на „Софийска вода“ АД намаление на разхода за текущ и 

авариен ремонт. Това отново е резултат от взето решение във връзка с процедурата за 

одобряване на бизнес план на дружеството, т.е. вече взето решение за бизнес плана се прилага 

и в ценовото решение. Такъв е бил подходът и за всички останали корекции, които са 

направени. По отношение на количествата: това, което постоянно се поставя от „Софийска 

вода“ АД. В решенията за бизнес планове на Комисията има доста сериозен анализ, който е 

правен няколкократно в различни документи. Там вече е казано становището на Комисията. 

Не мисля, че тук е мястото да го повтаряме отново. Ако загубите в София бяха 10%, едно 

очевидно намаление на входа би било продиктувано от намаление на фактурираните 

количества. Когато загубите са 50% и повече, вероятно една трета от тях са търговски загуби, 

говорим за един значителен ресурс, който дружеството трябва да оптимизира за намаляване на 

търговските загуби и подобряване на събираемостта си, преди да иска да калкулира в цените 

намаление на фактурирани количества.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря, г-н Касчиев. Има ли допълнение от другите членове на работната група? 

Не виждам. Мога отново да дам думата на представителите на заявителя, по изключение. 

Може би те ще се възползват от възможността да представят своите аргументи в писмен вид.  

 

А. Валто: 

Ние вече казахме основните точки, които искахме да коментираме и да подчертаем. 

Дискусията във връзка с фактурирани количества, събираемост и т.н. би могла да бъде дълга и 

поради тази причина ще внесем нашето писмено становище на базата на което Комисията да 

вземе своето финално решение.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Колеги, имате ли някакви въпроси към заявителя? Не виждам. При това положение 

обявявам завършването на това открито заседание, което след малко ще бъде последвано и от 
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обществено обсъждане, както знаете. Напомням, че можете да се възползвате от правото да 

подадете писмено становище и възражение в двуседмичен срок.  

 

Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са изяснени 

пълно и всестранно и на основание чл. 47, ал. 1 от Правилника за дейността на КЕВР и на 

нейната администрация,  

 

Р Е Ш И : 

 

1. Насрочва закрито заседание на 28.04.2016 г. за вземане на решение относно 

заявление с вх. № В-17-44-2/31.03.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги на „Софийска вода“ АД. 

2. На дружеството да се изпрати уведомление за взетото решение с препоръчано 

писмо с обратна разписка. 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № В-17-44-2/07.04.2016 г. 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (В. Петков) 

 

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

 (Д.Кочков) 

          Р. ТОТКОВА 
 


