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КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ Ц - 14 

от 31.05.2016 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 31.05.2016 г., като разгледа заявление с вх. № В-

17-29-3/09.03.2016 г., коригирано и изменено с вх.№ В-17-29-3/27.04.2016 г. за утвърждаване 

на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр. Русе, събраните данни от проведените на 16.05.2016 г., открито 

заседание и обществено обсъждане, и Доклад с вх. № В-Дк-88/27.05.2016 г.,  установи 

следното:  
 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе е внесло в Комисията за енергийно и 

водно регулиране (КЕВР, Комисията) с вх. № В-17-29-3/09.03.2016 г., заявление за изменение 

на действащите цени на водоснабдителните и канализационни услуга.  

 

Действащите цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване 

и канализация” ООД, гр. Русе, утвърдени с решение № Ц-14/29.05.2012 г. на Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, ново наименование КЕВР), в сила от 

01.06.2012 г., са образувани по метода „горна граница на цени“, както следва: 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите                           -  1,43 лв./куб.м 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води                                    - 0,15 лв./куб.м 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води за 

- битови и приравнени към тях обществени,търговски и др.потребители - 0,28 лв./куб.м 

- за промишлени и др. стопански потребители:  

степен на замърсяване 1                                 - 0,28 лв./куб.м  

степен на замърсяване 2                                 - 0,42 лв./куб.м  

степен на замърсяване 3                                 - 1,40 лв./куб.м  

(Цените са без включен ДДС)  

 

С внесеното Заявление, с вх. № В-17-29-3/09.03.2016 г., „ВиК” ООД,  гр. Русе предлага за 

утвърждаване следните цени на ВиК услуги: 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите                           -  1,52 лв./куб.м 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води                                   - 0,15 лв./куб.м 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води за 

- битови и приравнени към тях обществени,търговски и др.потребители - 0,33 лв./куб.м 

- за промишлени и др. стопански потребители:  

степен на замърсяване 1                                 - 0,33 лв./куб.м  

степен на замърсяване 2                                 - 1,31 лв./куб.м  

степен на замърсяване 3                                 - 2,95 лв./куб.м  

(Цените са без включен ДДС)  

 

От прегледа на внесеното заявление е установено, че ВиК операторът е изпълнил 

изискването на чл. 18 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и 

канализационните услуги (НРЦВКУ) за предварително оповестяване в средствата за масово 
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осведомяване на предложението си за нови цени или за изменение на действащите цени на ВиК 

услуги, видно от приложените копия на обяви във вестниците „Утро“ от 08.03.2016 г. и „Бряг“ 

от 08.03.2016 г. 

 

С писмо, вх. № В-17-29-3/27.04.2016 г. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе 

оттегля внесеното с вх. № В-17-29-3/09.03.2016 г. заявление за цени на ВиК услуги, като във 

връзка с въведената в експлоатация пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) в гр. Бяла 

и на основание чл. 19, ал. 3 от Наредбата за регулиране на водоснабдителните и 

канализационни услуги (НРЦВКУ), предлага за утвърждаване следните цени за услугата 

пречистване на отпадъчните води:  

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води за 

- битови и приравнени към тях обществени,търговски и др.потребители - 0,33 лв./куб.м 

- за промишлени и др. стопански потребители:  

степен на замърсяване 1                                 - 0,33 лв./куб.м  

степен на замърсяване 2                                 - 0,82 лв./куб.м  

степен на замърсяване 3                                 - 1,64 лв./куб.м  

(Цените са без включен ДДС)  
 

1. Предложени от ВиК оператора разходи и ценообразуващи елементи във 

внесеното заявление за цени на ВиК услуги 
Предложените цени за услугата пречистване на отпадъчните води във внесеното заявление 

са образувани на база отчетни данни за 2014 г., каквито са били налице към момента на внасяне 

на предложението и са съобразени с одобрения от КЕВР с решение № БП-71/16.12.2015 г., 

допълнен за 2016 г. бизнес план на „ВиК“ ООД, гр. Русе, а не съгласно НРЦВКУ и Указанията, 

на база на ценовия изчислителен модел на утвърдените с Решение № Ц-14/29.05.2012 г. на 

ДКЕВР цени на водоснабдителните и канализационните услуги.  

Предложените цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе във 

внесеното заявление са образувани с ценообразуващите елементи, както следва:  

 

1.1. Дълготрайни активи  

Призната стойност на дълготрайните активи е образувана на база отчетните стойности на 

дълготрайните активи за 2014 г., в съответствие с амортизационния план за регулаторни цели и 

годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2014 г. както следва: 

за услугата пречистване на отпадъчните води    -  120 хил. лв. 

 

1.2. Среден размер на инвестициите  

Средният размер на инвестициите, включени в регулаторната база на активите, е 

определен с инвестиционните разходи за оставащите две години (2015 – 2016 г.) от 

регулаторния период съгласно одобрения с Решение № БП-71/16.12.2015 г. на Комисията 

допълнен бизнес план, както следва: 

за услугата пречистване на отпадъчните води    - 52 хил. лв. 

 

1.3. Необходим оборотен капитал 

 Необходимият оборотен капитал включен в регулаторната база на активите е определен на 

база нетен цикъл на оборотния капитал от 32 дни и 11 бр. цикли в годината, както следва: 

за услугата пречистване на отпадъчните води    -  178 хил. лв.  

 

1.4. Регулаторна база на активите (РБА) 

Предложената регулаторната база на активите е образувана на база отчетни стойности на 

дълготрайните активи и съответните натрупани амортизации за 2014 г., както следва:  

за услугата пречистване на отпадъчните води   -  305 хил. лв.  

 

1.5. Норма на възвръщаемост на капитала  
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Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е образувана с отчетни 

данни съгласно годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. и е 4,76%, определена при 

норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,11% с данъчна ставка 10,00% и норма на 

възвръщаемост на привлечения капитал 3,03%. 

 

1.6. Годишни разходи за услугата пречистване на отпадъчните води 

Прогнозните разходи за услугата пречистване на отпадъчните води са определени на 

базата отчетни разходи за услугата за 2014 г., завишени с данни за проектните разходи на 

ПСОВ – гр. Бяла от проектната документация, представена от изпълнителя на проекта и 

съобразно прогнозираните количества за пречистване на отпадъчните води.  

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 2 045 хил. лв. и са 

увеличени със 113 хил. лв. спрямо утвърдените с Решение № Ц-14/29.05.2012 г. на ДКЕВР 

действащи цени. Предложените разходи са както следва: 

Разходите за материали в размер на 827 хил. лв. са увеличени с 529 хил. лв. спрямо 

утвърдените и включват: 

 Променливи разходи, в т.ч.:  

разходи за коагуланти в размер на 176 хил. лв., намалени с 304 хил. лв. спрямо 

утвърдените. За ПСОВ – гр. Бяла са прогнозирани 26 хил. лв. 

разходи за флокуланти в размер на 101 хил. лв., намалени със 160 хил. лв. спрямо  

утвърдените. За ПСОВ – гр. Бяла са прогнозирани 11 хил. лв. 

разходи за ЛТК (лабораторно-технически комплекс) в размер на 22 хил. лв., намалени с 

14 хил. лв. спрямо утвърдените. За ПСОВ – гр. Бяла са прогнозирани 11 хил. лв. 

разходите за електроенергия за технологични нужди в размер на 456 хил. лв., намалени 

с 68 хил. лв. спрямо утвърдените. За ПСОВ – гр. Бяла са прогнозирани 226 хил. лв. 

 Условно-постоянни разходи, в т.ч.: 

разходи за горива и смазочни материали, вкл.:  

- за технологични нужди в размер на 26 хил. лв., намалени с 15 хил. лв. 

спрямо утвърдените. За ПСОВ – гр. Бяла са прогнозирани 2 хил. лв.; 

- за транспортни средства и механизация в размер на 34 хил. лв., 

увеличени с 25 хил. лв. спрямо утвърдените. ВиК операторът е  посочил, 

че разходите са увеличени спрямо отчетните за 2014 г. „с разходите за 2 

бр. нови автомобила за ПСОВ-гр. Бяла.“ в размер на 16 хил. лв.;   

разходи за работно облекло в размер на 6 хил. лв., увеличени с 4 хил. лв. спрямо 

утвърдените. За ПСОВ – гр. Бяла са прогнозирани 2 хил. лв.; 

разходи за канцеларски материали в размер на 6 хил.лв. увеличени с 3 хил.лв. спрямо 

утвърдените. За ПСОВ – гр. Бяла са прогнозирани хиляда лева. 

Разходите за външни услуги в размер на 282 хил. лв. са увеличени с 219 хил. лв. 

спрямо утвърдените и включват: 

 Променливи разходи, в т.ч.: 

разходи за такса регулиране в размер на 3 хил. лв., намалени с хиляда лева спрямо 

утвърдените; 

разходи за опазване на околната среда в размер на 111 хил. лв., като такива не са били 

включени в утвърдените цени. За ПСОВ – гр. Бяла са прогнозирани 41 хил. лв. ВиК операторът 

е посочил, че разходите „са изчислени съобразно Наредба 7/2013год. и договор с Община Русе за 

предоставяне (депониране) на утайката за рекултивация.“; 

разходи за заустване в размер на 29 хил. лв., увеличени с 5 хил. лв. спрямо утвърдените. 

За ПСОВ – гр. Бяла са прогнозирани 2 хил. лв.; 

 Условно-постоянните разходи, в т.ч.:  

разходи за застраховки в размер на 13 хил. лв., увеличени с 8 хил. лв. спрямо 

утвърдените. За ПСОВ – гр. Бяла са прогнозирани 4 хил. лв.;  

разходи за местни данъци и такси в размер на 5 хил. лв., намалени с 2 хил. лв. спрямо 

утвърдените;  

разходи за съобщителни услуги в размер на 6 хил.лв., увеличени с 3 хил. лв. спрямо 
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утвърдените. За ПСОВ – гр. Бяла са прогнозирани хиляда лева;  

разходи за транспортни услуги в размер на 54 хил. лв., като такива не са били включени 

в утвърдените цени. За ПСОВ – гр. Бяла са прогнозирани 44 хил. лв. ВиК операторът е посочил, 

че „разходите за транспортни услуги включват разходите за транспортирането на 

генерираната утайка на ПСОВ Русе и ПСОВ Бяла до депо Русе. Предвидено е депониране на 

утайката до гр. Русе, т.к. проектът за „Изграждане на регионална система за управление на 

отпадъците в регион Борово (Бяла, обл. Русе)“ не е изпълнен на този етап и нямаме сключени 

договори със земеделски производители за оползотворяването на утайките в земеделието.“; 

разходи за вода, осветление и отопление в размер на 5 хил. лв. намалени с 2 хил. лв. 

спрямо утвърдените. За ПСОВ – гр. Бяла са прогнозирани 2 хил. лв.;  

разходи за публикации в размер на хиляда лева, като такива не са били включени в 

утвърдените цени; 

разходи за консултантски дейности в размер на 31 хил. лв., увеличени с 30 хил. лв. 

спрямо утвърдените. ВиК операторът е посочил, че увеличението е в резултат на предвидено 

обследване на ПСОВ - гр. Русе. 

разходи за въоръжена и противопожарна охрана в размер на хиляда лева, равни на  

утвърдените;  

разходи за суми по договори за инкасиране в размер на 9 хил. лв., намалени с 3 хил. лв. 

спрямо утвърдените. За ПСОВ – гр. Бяла са прогнозирани 2 хил. лв.;  

съдебни разходи в размер на 6 хил. лв., като такива не са били включени в утвърдените 

цени. За ПСОВ – гр. Бяла са прогнозирани 2 хил. лв.; 

други разходи за външни услуги в размер на 7 хил. лв., като такива не са били включени в 

утвърдените цени. За ПСОВ – гр. Бяла ВиК операторът е предвидил хиляда лева за дезинфекция 

и дератизация. 

Разходите за амортизации са в размер на 24 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за амортизации в размер на 21 хил. лв. са увеличени с 6 хил. лв. спрямо 

утвърдените. За ПСОВ – гр. Бяла са прогнозирани 3 хил. лв., начислени за новозакупени 

транспортни средства;  

разходи за амортизации от инвестиции в размер на 3 хил. лв., определени в 

съответствие с оставащите две години (2015 – 2016 г.) от регулаторния период на одобрения с 

Решение № БП-71/16.12.2016 г. допълнен бизнес план за 2016 г. 

Разходите за възнаграждения в размер на 428 хил. лв. са увеличени с 99 хил. лв. 

спрямо утвърдените. За ПСОВ – гр. Бяла са прогнозирани 126 хил. лв., като ВиК операторът е 

посочил, че разходът е прогнозиран на база средна работна заплата във фирмата и численост на 

персонала за ПСОВ – гр. Бяла. Предложеният брой (11 бр. персонал) и структура на персонала 

са съобразно проектната документация на ПСОВ - гр.Бяла. 

 Разходите за осигуровки са в размер на 134 хил. лв., в т.ч.: 

социални осигуровки в размер на 84 хил. лв., увеличени с 18 хил. лв. спрямо утвърдените. 

За ПСОВ – гр. Бяла са прогнозирани 25 хил. лв.; 

социални разходи в размер на 50 хил. лв., равни на утвърдените. За ПСОВ – гр. Бяла са 

прогнозирани 11 хил. лв. 

Други разходи в размер на 11 хил. лв., равни на утвърдените в т.ч. условно-постоянни 

разходи, както следва:  

разходи за служебни карти и пътувания в размер на хиляда лева, намалени с 10 хил. лв. 

спрямо утвърдените;  

разходи за командировки в размер на 3 хил. лв., равни на утвърдените. За ПСОВ – гр. 

Бяла са прогнозирани хиляда лева;  

разходи за квалификация и стипендии в размер на хиляда лева, като такива не са били 

включени в утвърдените цени; 

други разходи в размер на 6 хил. лв., като такива не са били включени в утвърдените 

цени. За ПСОВ – гр. Бяла са прогнозирани 2 хил. лв. 

Разходите за текущ и авариен ремонт в размер на 340 хил. лв., като такива не са били 

включени в утвърдените цени. 
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1.7. Количества вода  

Предложените прогнозни количества пречистени отпадъчни води са определени в 

съответствие с прогнозните количествата за 2016 г. в одобрения с Решение № Ц-71/ 16.12.2015 

г. на КЕВР допълнен бизнес план за развитие дейността на „ВиК“ ООД, гр. Русе и са както 

следва: 

Пречистване на отпадъчните води  

Количествата на пречистени отпадъчни води                                 6 273 хил. м3   

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.     4 680 хил. м3 

Промишлени и други стопански потребители:                            

    степен на замърсяване 1                      1 590 хил. м3 

    степен на замърсяване 2                             1 хил. м3 

    степен на замърсяване 3                             2 хил. м3 

 

Цените за промишлени и други стопански потребители са образувани с коефициенти 

отразяващи степента на замърсяване, както следва: 

степен на замърсяване 1  -  1.00   

    степен на замърсяване 2  -  2.50 

    степен на замърсяване 3  -  5.00  

Предложените коефициенти, отразяващи степента на замърсяване, съответстват на 

утвърдените с решение № Ц-14/29.05.2012 г. на КЕВР с изключение на коефициента за степен 

на замърсяване 2, за който ВиК операторът е предложил да е в размер на 2,50, при утвърден в 

действащите цени 1,50. Предложеният коефициент не е обоснован от ВиК оператора. 

 

1.8. Необходими годишни приходи 

Необходимите годишни приходи, предложени в заявлението са, както следва: 

за услугата пречистване на отпадъчните води – 2 060 хил. лв. 

 

2. Констатации и правна рамка 
Въз основа на извършения анализ на внесеното заявление за цени, са направени следните 

констатации: 

1. С решение № БП-023/27.11.2008 г. Комисията е одобрила бизнес план на „ВиК“ ООД, 

гр. Русе за периода 2009 г.- 2013 г. 

2. С Решение № Ц - 39/30.11.2009 г., считано от 01.12.2009 г. Комисията е приела 

прилагането на метод на регулиране чрез стимули „горна граница на цени” за “Водоснабдяване 

и канализация” ООД, гр. Русе, определила е регулаторен период с продължителност до 

31.12.2013 г. и е утвърдила на ВиК оператора цени на водоснабдителните и канализационните 

услуги за първия ценови период от регулаторния период, като за базова година е използвана 

2008 г.  

3. С решения № Ц - 14/29.05.2012 г. на Комисията са изменени утвърдените цени за 

първата година от регулаторния период за услугите доставяне на вода на потребителите и 

отвеждане на отпадъчните води и е утвърдена нова цена за услугата пречистване на 

отпадъчните води. 

4. Правната рамка на метода на регулиране чрез стимули „горна граница на цени” на 

цените на ВиК услуги се съдържа в ЗРВКУ, в НРЦВКУ и в Указанията. НРЦВКУ определя 

правилата за образуване на цените и тяхното изменение, както и реда за внасянето на 

заявленията за утвърждаване и изменение на цените.  

5. Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2, б „а” от НРЦВКУ при прилагане на метода „горна граница 

на цени”, Комисията утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от определения 

регулаторен период и ги изменя в края на всяка година от регулаторния период с инфлационен 

индекс, коригиран с коефициент за подобряване на ефективността на ВиК оператора. 

6. Съгласно т. 51 от Указанията, годишни корекции на цените се извършват на основата 

на ценовия изчислителен модел за утвърдените цени на водоснабдителните и канализационните 
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услуги за предходния ценови период от регулаторния период. 

7. С решение № БП-9/23.02.2015 г. е одобрен допълнен бизнес план за периода 2014 г. – 

2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на „ВиК“ ООД, гр. Русе за периода 

2009 г. – 2013 г.   

8. С решение № БП-71/16.12.2015 г. Комисията е одобрила допълнен бизнес план за 

развитие на дейността на „ВиК“ ООД, гр. Русе за 2016 г. 

9. Съгласно чл. 14 ал. 1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и икономическата част 

на бизнес плановете е условие за одобряването им в частта за цените. 

10. С писмо с вх. № В-04-00-135/27.11.2015 г., Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Русе представи в Комисията за становище проект на 

договор по реда на Закона за водите с избрания ВиК оператор - „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД – Русе, за възлагане дейностите по стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги срещу 

заплащане. 

11. Във връзка с новоизградената ПСОВ – гр. Бяла,  са представени следните документи: 

 Протокол образец 16 от 21.03.2016 г.,  

 Разрешение за ползване № СТ-05-427/29.03.2016 г. 

 Заповед № СТ-05-665/27.04.2016 г. на МРРБ за отстраняване на явна фактическа 

грешка в РП № СТ-05-427/29.03.2016 г. 

 

3. Приети от Комисията разходи и ценообразуващи елементи 
След извършения преглед на заявлението за цени на ВиК услуги на „ВиК” ООД - гр. Русе, 

Комисията приема разходите и ценообразуващите елементи на внесените за утвърждаване цени 

на ВиК услуги да се коригират съгласно изискванията на глава четвърта от Указанията, както 

следва: 

 

3.1. Дълготрайни активи  

 Предложената признатата стойност на дълготрайните активи е определена на база 

отчетната стойност на дълготрайните активи за 2014 г. в съответствие с амортизационния план 

за регулаторни цели и годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2014 г. и се приема. 

 

3.2. Среден размер на инвестициите  

Предложеният среден размер на инвестициите, включени в регулаторната база на 

активите не се приема, като се определя в съответствие с инвестиционната програма за 2015 г. 

от одобрения с решение № БП-9/23.02.2015 г. на Комисията допълнен бизнес план за периода 

2014 г. – 2015 г. и за 2016 г. от одобрения с Решение № БП-71/16.12.2015 г. допълнен бизнес 

план, както следва: 

за услугата пречистване на отпадъчните води    -   42 хил. лв. 

 

3.3. Необходим оборотен капитал 

Предложеният необходим оборотен капитал не е определен съгласно изискванията на 

глава четвърта от Указанията и не се приема, като се определя съгласно утвърдените 

параметри от решение № Ц–14/29.05.2012 г. на Комисията и с оглед корекциите по т. 3.6 се 

коригира, както следва: 

 за услугата пречистване на отпадъчните води   -   168 хил. лв.  

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 39 

дни и 9 бр. цикли в годината, съгласно т.12 от Протокол № 83/29.06.2009 г. на Комисията. 

 

3.4. Регулаторна база на активите (РБА) 

Предложената от ВиК оператора регулаторна база на активите не се приема, а с оглед 

корекциите по т. 3.2 и т. 3.3 се коригира, както следва: 

за услугата пречистване на отпадъчните води   -   284 хил. лв. 
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3.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

Предложената нормата на възвръщаемост на капитала не е определена съгласно 

изискванията на глава четвърта от Указанията и не се приема, като се определя съгласно 

утвърдените параметри от решение № Ц–14/29.05.2012 г. на Комисията и е преди данъчно 

облагане е 6,14%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно 

облагане 5,11% при данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 

8,26%. 

 

3.6. Признати годишни разходи за услугата пречистване на отпадъчните води 
Предложените разходи за ВиК услугите не се приемат и се коригират съгласно 

изискванията на глава четвърта от Указанията, както следва: 

3.6.1. Всички условно-постоянни разходи (без разходите за амортизации, възнаграждения и и 

осигуровки) за услугата пречистване на отпадъчните води утвърдени с решение № Ц–

14/29.05.2012 г. на Комисията са коригирани със средногодишен инфлационен индекс за 2015 г. 

(- 0,1%) по данни на НСИ за индекса на потребителските цени. 

Преизчислените условно-постоянни разходи (без разходите за амортизации, 

възнаграждения и и осигуровки) след корекцията със средногодишен инфлационен индекс са 

коригирани с коефициент за подобряване на ефективността Х = 0,1%, съгласно т. 55 от 

Указанията.  

Към утвърдените разходи за услугата пречистване на отпадъчни води, коригирани с 

инфлационен индекс и коефициент Х, са добавени и разходи за ПСОВ - гр.Бяла, съгласно 

представена от дружеството информация. 

Коригираните условно-постоянни разходи са както следва: 

Разходи за материали в т.ч.: 

разходи за горива и смазочни материали, вкл.:  

- за технологични нужди в размер на 43 хил. лв., от които за ПСОВ - гр. 

Бяла са 2 хил.лв.; 

- за транспортни средства и механизация в размер на 25 хил. лв., от които 

за ПСОВ - гр. Бяла са 16 хил. лв.; 

разходи за работно облекло в размер на 4 хил. лв., от които за ПСОВ - гр. Бяла са 2 хил. 

лв.; 

разходи за канцеларски материали в размер на 4 хил. лв., от които за ПСОВ - гр. Бяла са 

хиляда лева. 

Разходите за външни услуги в т.ч.: 

разходи за застраховки в размер на 9 хил. лв., от които за ПСОВ - гр. Бяла са 4 хил. лв.; 

разходи за местни данъци и такси в размер на 7 хил. лв.; 

разходи за съобщителни услуги в размер на 4 хил. лв., от които за ПСОВ - гр. Бяла са 

хиляда лева; 

разходи за транспортни услуги в размер на 44 хил. лв., единствено за ПСОВ - гр. Бяла.  

разходи за вода, осветление и отопление в размер на 9 хил. лв., от които за ПСОВ - гр. 

Бяла са 2 хил. лв.; 

разходи за публикации не са утвърдени в действащите цени и не се приемат; 

разходи за консултантски дейности в размер на хиляда лева; 

разходи за въоръжена и противопожарна охрана не са утвърдени в действащите цени и 

не се приемат; 

разходи за суми по договори за инкасиране в размер на 12 хил. лв.; 

съдебни разходи не са утвърдени в действащите цени и не се приемат; 

други разходи за външни услуги в размер на хиляда лева, единствено за ПСОВ - гр. Бяла. 

Други разходи, в т.ч.: 

разходи за служебни карти и пътувания в размер на 11 хил. лв.; 

разходи за командировки в размер на хиляда лева, единствено за ПСОВ - гр. Бяла. 

разходи за квалификация и стипендии не са утвърдени в действащите цени и не се 

приемат; 
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други разходи не са утвърдени в действащите цени и не се приемат. 

Разходи за текущ и авариен ремонт не са утвърдени в действащите цени, не са 

обосновани от ВиК оператора и не се приемат. 

 

3.6.2. Разходите за възнаграждения и осигуровки се приемат в размера прогнозиран от ВиК 

оператора, както следва: 

Разходи за възнаграждения в размер на 428 хил. лв., от които за ПСОВ - гр. Бяла са 126 

хил. лв. 

Разходи за осигуровки, в т.ч.: 

социални осигуровки в размер на 84 хил. лв. от които за ПСОВ - гр. Бяла са 25 хил. лв.; 

социални разходи в размер на 50 хил. лв. от които за ПСОВ - гр. Бяла са 11 хил. лв. 

 

3.6.3. Променливи разходи 

разходи за коагуланти в размер на 176 хил. лв. не се приемат, като са  в размер на 151 

хил. лв., изчислени както следва:  

 за ПСОВ, гр. Русе в размер на 142 хил. лв., определени на база отчетен 

специфичен разход за 2014 г. и прогнозни водни количества за 2016 г.;  

 за ПСОВ, гр. Бяла в размер на 9 хил. лв., изчислени като 50% от годишния 

прогнозен разход, определен на база необходимото количество железен 

трихлорид по проектни данни и действаща ед. цена за доставка на железен 

трихлорид (188,00 лв./т), съгласно договор от 15.10.2014 г. 

разходи за флокуланти в размер на 101 хил. лв. не се приемат, като са в размер на 66 

хил.лв., изчислени както следва:  

 за ПСОВ, гр. Русе в размер на 63 хил. лв., определени на база отчетен специфичен 

разход за 2014 г. и прогнозни водни количества за 2016 г.;  

 за ПСОВ, гр. Бяла в размер на 3 хил. лв., изчислени като 50% от годишния 

прогнозен разход, определен на база необходимото количество флокулант по 

проектни данни и действаща ед. цена за доставка на полиелектролит (3,98 лв./кг), 

съгласно договор от 26.09.2014 г. 

разходите за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси) в размер на 22 хил. лв. се 

приемат; 

разходи за електроенергия за технологични нужди в размер на 456 хил. лв. не се 

приемат, като са в размер на 367 хил. лв., изчислени както следва: 

 За ПСОВ, гр. Русе, в размер на 284 хил. лв., при отчитане на следните фактори: 

 прогнозни количества електроенергия средно напрежение за 2016 г.; 

 действащите цени, съгласно договор за доставка на нетна активна 

електрическа енергия, сключен на 13.01.2016 г. между „ВиК“ ООД, гр. Русе 

и „Чез Трейд България“ ЕАД; 

 действащите цени за мрежови услуги и надбавки, утвърдени с Решение № Ц-

35/01.11.2015 г. на Комисията; 

 преференциална цена на електрическата енергия, произведена чрез 

индиректно използване на енергията от битови водоканални отпадъци, 

утвърдена с Решение № Ц-36/07.11.2011 г. на Комисията, в която се 

включват само експлоатационните разходи 44,10 лв./МВтч и разходите за 

амортизация 41,63 лв./МВтч, без възвръщаемостта на капитала. 

 За ПСОВ, гр. Бяла, в размер на 83 хил. лв., определени както следва: 

 50% от прогнозния годишен разход на електрическа енергия за ПСОВ, 

определен по проектни данни; 

 действащите цени, съгласно договори за доставка на нетна активна 

електрическа енергия, сключен на 13.01.2016 г. между „ВиК“ ООД, гр. 

Русе и „Чез Трейд България“ ЕАД; 

 цени за мрежови услуги и надбавки, утвърдени с Решение № Ц-
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35/01.11.2015 г. на Комисията. 

разходи за такса регулиране в размер на 3 хил. лв. се приемат; 

разходи за опазване на околната среда в размер на 111 хил.лв. се приемат.  

разходи за заустване в размер на 29 хил.лв. се приемат. 

 

3.6.4.Разходи за амортизации в т.ч.: 

разходи за амортизации в размер на 21 хил. лв. не се приемат, като са  в размер на 15 

хил. лв. определени в съответствие с амортизационния план за регулаторни цели от ЕССО за 

2014 г. (12 хил.лв.) и прогнозираните амортизации на новозакупените транспортни средства за 

ПСОВ - гр. Бяла (3 хил. лв.);  

 разходи за амортизации от инвестиции в размер на 3 хил. лв. не се приемат, като са  в 

размер на 4 хил. лв. определени като среден размер за оставащите две години (2015 г. и 2016 г.) 

от регулаторния период в съответствие с инвестиционната програма за 2015 г. от одобрения с 

решение № БП-9/23.02.2015 г. допълнен бизнес план за периода 2014 г. – 2015 г. и с 

инвестиционната програма за 2016 г. одобрения с Решение № БП-71/16.12.2015 г. допълнен 

бизнес план за 2016 г.  

 

3.7. Количества вода  

Предложените прогнозни количества пречистени отпадъчни води са определени в 

съответствие с прогнозните количествата за 2016 г. в одобрения с Решение № Ц-71/ 16.12.2015 

г. на КЕВР допълнен бизнес план за развитие дейността на „ВиК“ ООД, гр. Русе се приемат и 

са както следва: 

Пречистване на отпадъчните води  

Количествата пречистени отпадъчни води                                     6 273 хил. м3   

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.     4 680 хил. м3 

Промишлени и други стопански потребители:                            

    степен на замърсяване 1                      1 590 хил. м3 

    степен на замърсяване 2                             1 хил. м3 

    степен на замърсяване 3                             2 хил. м3 

 

Предложеният коефициент, отразяващ степен на замърсяване 2 в размер на 2,50, не 

съответства на разпоредбите на глава четвърта от Указанията и не е обоснован, поради което не 

се приема, като се прилага утвърденият коефициент с решение № Ц-14/29.05.2012 г. на КЕВР. 

Предложените коефициенти, отразяващи степен на замърсяване 1 и степен на 

замърсяване 3 съответстват на утвърдените с решение № Ц-14/29.05.2012 г. на КЕВР и се 

приемат.   

 

3.8. Необходими годишни приходи 

Във връзка с гореизложените корекции на ценообразуващите елементи и разходите, 

предложените от ВиК оператора необходими годишни приходи са коригирани, както следва: 

   за услугата пречистване на отпадъчните води    -  1 522 хил. лв.  

 

3.9. Социална поносимост на цените на ВиК услуги 

Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е 3,30 лв./куб.м, изчислена съгласно § 

1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област Русе за 

2014 г. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „ВиК“ ООД, гр. Русе за битови и 

приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната 

поносимост на цената на ВиК услуги. 

 

Във връзка с изложеното, разходите и ценообразуващите елементи за услугата 

пречистване на отпадъчните води за „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе са, 

както следва: 
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Признати годишни разходи: 

за услугата пречистване на отпадъчните води      -  1 505 хил. лв. 

 

Регулаторна база на активите: 

за услугата пречистване на отпадъчните води         -     278 хил. лв.  

 

Необходим оборотен капитал: 

за услугата пречистване на отпадъчните води        -      161 хил. лв.  

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 39 

дни съгласно т.12 от Протокол № 83/29.06.2009 г. на Комисията. 

 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е, в размер 6,14%, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 5,11% 

при данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 8,26%, равна на 

утвърдената с Решение № Ц-14/29.05.2012 г. на КЕВР. 

 

Необходими годишни приходи: 

за услугата пречистване на отпадъчните води         -  1 522 хил. лв.  

 

Количествата вода: 

Пречистване на отпадъчните води  

Количествата пречистени отпадъчни води                                     6 273 хил. м3   

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.     4 680 хил. м3 

Промишлени и други стопански потребители:                            

    степен на замърсяване 1                      1 590 хил. м3 

    степен на замърсяване 2                             1 хил. м3 

    степен на замърсяване 3                             2 хил. м3 

 

Коефициентите отразяващи степента на замърсяване са както следва: 

степен на замърсяване 1  -  1.00   

    степен на замърсяване 2  -  1.50 

    степен на замърсяване 3  -  5.00  

 

Цени на услугата пречистване на отпадъчните води  на „ВиК“ ООД, гр. Русе: 

 

Цени за услугата пречистване на отпадъчните води за 

- битови и приравнени към тях обществени,търговски и др.потребители - 0,32 лв./куб.м 

- за промишлени и др. стопански потребители:  

степен на замърсяване 1                                 - 0,32 лв./куб.м  

степен на замърсяване 2                                 - 0,49 лв./куб.м  

степен на замърсяване 3                                 - 1,62 лв./куб.м  

(Цените са без включен ДДС)  

 

 

4. Открито заседание на КЕВР, обществено обсъждане и допълнително 

постъпили в законоустановения 14-дневен срок становища по проекта на 

решение за утвърждаване на цени. 
 

4.1. Открито заседание 

В съответствие с разпоредбите на чл. 23 от НРЦВКУ и чл. 43, ал. 6 от Правилника за 

дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, на 
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закрито заседание на Комисията, проведено на 10.05.2016 г., с протоколно решение по т. 5 от 

протокол № 91/10.05.2016 г. е приет доклада на работната група с вх. № В-Дк-88/04.05.2016 г. и 

е определена дата за провеждането на открито заседание и обществено обсъждане на 

предложението за цени на 16.05.2016 г. от 13.30 ч. 

 С писмо на КЕВР, изх. № В-17-29-3/10.05.2016 г., „Водоснабдяване и канализация” ООД, 

гр. Русе е информирано за организирано на 16.05.2016 г. открито заседание на Комисията, на 

което се яви - г-н Малин Бирков – главен инженер.  

Направено е следното изказване: 

М. Бирков заяви, че нямат възражения по отношение на доклада. Единствено в частта за 

пречистване на отпадъчни води е записано „количеството на отпадъчните отведени води“, а 

трябва да бъде „количеството на пречистените отведени води“. 

 

4.2. Обществено обсъждане 

С писмо на КЕВР с изх. № В-04-00-57/10.05.2016 г. като заинтересовани лица бяха 

поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на 

Република България, Национален браншов синдикат “Водоснабдител” - КНСБ, Конфедерация 

на работодателите и индустриалците в България, Българска асоциация по водите, Съюза на ВиК 

операторите в република България, Федерация на потребителите в България, Федерация 

(строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа, Комисия за защита на потребителите, 

Гражданско движение „ДНЕС“, община Русе. 

На общественото обсъждане присъстваха: г-н Красимир Богоев – заместник-председател 

на Национален браншов синдикат “Водоснабдител”- КНСБ; г-н Иван Иванов – председател на 

Българска асоциация по водите; г-н Ганчо Тенев – председател на Съюза на ВиК операторите в 

република България; г-н Иоанис Партениотис – председател на Федерация (строителство, 

индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа. 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на Република 

България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България,   Федерация на 

потребителите в България, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение 

„ДНЕС“ и община Русе  не изпращат свои представители. 

На общественото обсъждане присъства също г-н Малин Бирков – главен инженер на 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Русе. 

Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масова 

информация.  

Направени са следните изказвания: 

К. Богоев – Национален браншов синдикат “Водоснабдител”- КНСБ заяви, че  докладите 

са направени задълбочено, обхващат проблемите, с които се сблъскват ВиК дружествата при 

тяхната работа. Изрази надежда, че ще се вземат предвид забележките, които ще внесе 

управителят на дружеството, като заяви, че ще внесат в 14-дневен срок вижданията си.  

И. Иванов – БАВ заяви, че  Българска асоциация по водите подкрепя всички становища 

на ВиК операторите и изказа очакване, че чутите коментари и тези, които ще бъдат внесени, 

особено по отношение на работните заплати и на разходите за въведени нови съоръжения в 

експлоатация, ще бъдат взети под внимание.  

 И. Партениотис – Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа 

направи коментар относно предложеният от ВиК оператора коефициент 2,5, отразяващ степента 

на замърсяване (ІІ степен), който е коригиран от работната група на 1,5.  Заявяви, че прави 

впечатление, че се признават само разходи (100% каквито ги е поискало ВиК операторът), 

свързани с пречиствателната станция в гр. Бяла, но не и тези, които се налага дружеството да 

реализира за пречиствателната станция в гр. Русе. Акцентира върху разходите за горива за 

технологични нужди и разходите за транспортни услуги, като вторите се налагат, имайки 

предвид, че не се е реализирал проектът за изграждане на регионална система за отпадъци в 

регион Борово, при което съответно се налага транспортирането на утайките от пречиствателна 

станция в Бяла. Посочва, че ВиК дружеството няма договор със земеделски производители, 

които евентуално да употребят тези утайки в селското стопанство.  
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4.3. Постъпили писмени възражения 

В регламентирания 14-дневен срок след проведеното обществено обсъждане e постъпилo 

писмено възражение от „ВиК“ ООД, гр. Русе с вх. № В-17-29-3/25.05.2016 г. относно допусната 

техническа грешка в доклада в т. 1.7 и т.3.7, а именно текстът „Количествата на отведените 

отпадъчни води 6 273 хил. м3“ да се замени с „Количества пречистени отпадъчни води 6 273 

хил. м3“.  

 

4.4. Становище по постъпилите писмени възражения 

Цитираната техническа грешка по т. 4.3. е отстранена. 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 13 от Закона за 

регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а” от 

Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги и 

Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при 

ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени”, приети с решение по т. 5 от 

протокол № 17/31.01.2011 г. на ДКЕВР и във връзка със заявление с вх. № В-17-29-

3/09.03.2016 г., коригирано и изменено с вх.№ В-17-29-3/27.04.2016 г. за утвърждаване на 

цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр. Русе 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

РЕШИ: 

 

I. Утвърждава на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе ценообразуващи 

елементи на цените по т. II, както следва:  

 

Признати годишни разходи: 

за услугата пречистване на отпадъчните води      -  1 505 хил. лв. 

 

Регулаторна база на активите: 

за услугата пречистване на отпадъчните води         -     278 хил. лв.  

 

Необходим оборотен капитал: 

за услугата пречистване на отпадъчните води        -      161 хил. лв.  

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 39 

дни съгласно т.12 от Протокол № 83/29.06.2009 г. на Комисията. 

 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е, в размер 6,14%, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 5,11% 

при данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 8,26%, равна на 

утвърдената с Решение № Ц-14/29.05.2012 г. на КЕВР. 

 

Необходими годишни приходи: 

за услугата пречистване на отпадъчните води         -  1 522 хил. лв.  

 

Количествата вода: 

Пречистване на отпадъчните води  

Количества пречистени отпадъчни води                                        6 273 хил. м3   

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.     4 680 хил. м3 

Промишлени и други стопански потребители:                            
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    степен на замърсяване 1                      1 590 хил. м3 

    степен на замърсяване 2                             1 хил. м3 

    степен на замърсяване 3                             2 хил. м3 

 

Коефициентите отразяващи степента на замърсяване са както следва: 

степен на замърсяване 1  -  1.00   

    степен на замърсяване 2  -  1.50 

    степен на замърсяване 3  -  5.00  

 

ІІ. Утвърждава, считано от 01.06.2016 г. цени без ДДС за услугата пречистване на 

отпадъчните води, предоставяна от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе, както 

следва: 

 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води  

- за битови и приравнени към тях обществени,търговски и др.потребители - 0,32 лв./куб.м 

- за промишлени и др. стопански потребители:  

степен на замърсяване 1                               - 0,32 лв./куб.м  

степен на замърсяване 2                               - 0,49 лв./куб.м  

степен на замърсяване 3                               - 1,62 лв./куб.м  

(Цените са без включен ДДС)  

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 
   

 

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

               ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

     

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                РОСИЦА ТОТКОВА 
 

 


