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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 – 18 

 от 29.05.2015 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

на закрито заседание, проведено на 29.05.2015 г., като разгледа внесени за 

утвърждаване от КЕВР със заявление с вх. № В-17-04-9/01.07.2014 г., изменени със 

заявление вх. № В-17-04-5/21.03.2015 г. цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД - гр. 

Ботевград, събраните данни от проведените на 13.05.2015 г. открито заседание и 

обществено обсъждане и Доклад с вх. № В-Дк-97/27.05.2015 г., установи следното: 

 

„Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград е внесло в 

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, комисията) заявление за 

утвърждаване/изменение на цените на водоснабдителните и канализационните услуги с 

вх. № В-17-04-9/01.07.2014 г., с което се предлагат за утвърждаване следните цени:  
 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Питейна вода“ -  1,14 лв./куб.м  

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води 

 -  за битови и приравнени на тях обществени, търговски и др. потребители - 0,14 лв./куб.м 

-  за промишлени и други стопански потребители -    0,21 лв./куб.м 

(В цените не е включен ДДС) 

 

Видно от съдържанието на приложения към заявлението брой 125 от 30.05.2014 г. на 

вестник „Новинар“, В и К операторът е спазил изискването на чл.18 от НРЦВКУ за 

оповестяване на предложението си за цени в средствата за масово осведомяване в 

едномесечен срок преди внасянето му в комисията. 

Със Заповед № 3-B-93/14.07.2014 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна 

група за разглеждането и анализа на внесеното заявление. 

С последващо заявление вх. № В-17-04-5/21.03.2015 г. „Водоснабдяване и 

канализация - Бебреш” ЕООД представя за утвърждаване от КЕВР ново, преработено 

предложение с изменени  цени на предлаганите В и К услуги  

С внесеното заявление с вх. № В-17-04-5/21.03.2015 г., „В и К - Бебреш“ ЕООД, гр. 

Ботевград предлага за утвърждаване следните цени за водоснабдителните и 

канализационните услуги:  
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Питейна вода“ -  0,94 лв./куб.м  

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води -              0,19 лв./куб.м 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Непитейна вода“ -  0,45 лв./куб.м 

 (В цените не е включен ДДС) 

Допълнително, с писмо вх.№ 17-04-5/31.03.2015 г. е представено и копие от 

публикуваното в бр.9 от 21.03.2015 г.  на вестник „Ботевградски вестник“ съобщение за 

предложените нови цени от В и К оператора. 
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Видно от датата на публикацията – 21.03.2015 г., по отношение на предложението за 

нови цени с вх. № В-17-04-5/21.03.2015 г. не е спазен указания в чл.18 от НРЦВКУ 

едномесечен срок за оповестяване в средствата за масово осведомяване преди внасянето 

му за разглеждане в Комисията. С оглед на обстоятелството, че целта на едномесечния 

срок е да придаде публичност на намерението на В и К оператора да предложи нови цени 

на услугите и достатъчно време на всички заинтересовани лица и организации да се 

запознаят със съдържанието му, за да могат да изложат своите бележки, становища и 

възражения, то  неспазването му, представлява формално нарушение на изискването на 

чл.18 от НРЦВКУ. Същевременно, между датата на публикацията (21.03.2015 г.) и датата 

на общественото обсъждане (13.05.2015 г.) на предложените от В и К оператора нови цени 

на услугите е изминал повече от един месец, поради което може да се приеме, че целта на 

цитираната разпоредба на чл.18 от НРЦВКУ – гарантиране на публичност и на достатъчно 

време на всички заинтересовани да изразят своето становище е спазена. 

 

С Решение № Ц-027/30.07.2008 г. на комисията са утвърдени цени и ценообразуващи 

елементи, по които се предлагат водоснабдителните и канализационните услуги на 

потребителите, считано от 01.08.2008 г. Тези действащи цени са утвърдени при 

регулиране чрез метода “норма на възвръщаемост на капитала”, съгласно § 2 от 

Преходните и заключителни разпоредби на НРЦВКУ и са както следва:  

 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите                    0,65 лв./м
3 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води                     
- за битови потребители и приравнени към тях обществени,  

- търговски и др.                                                                       0,14 лв./м
3
 

-  за промишлени и други стопански потребители                     

степен на замърсяване 1                               0,18 лв./м
3
 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води 

-  за битови потребители и приравнени към тях  

- обществени, търговски и др.                                                         0,22 лв./м3 

-  за промишлени и други стопански потребители                     

степен на замърсяване 1                                       0,44 лв./м
3
 

 
(В цените не е включен ДДС) 

 

През 2011 г. при извършена планова проверка на дейността на „В и К - Бебреш” 

ЕООД, гр. Ботевград е изготвен Констативен протокол № З- 12/16.09.2011г., в който са 

констатирани редица нарушения относно предоставянето на услугата „пречистване на 

отпадъчните води” на потребителите в обособената територия. 

 

В резултат на съставения Констативен протокол № З- 12/16.09.2011 г. е изготвен 

доклад с вх. № В-ДК-176/28.10.2011 г., който е разгледан и приет от комисията на 

проведено закрито заседание с протоколно решение по т. 12 от Протокол № 

153/31.10.2011 г. 

 

Във връзка с приетото решение на комисията по т. 12 от Протокол № 153/31.10.2011 

г. и на основание чл. 21, ал. 1 и ал. 4, чл. 23, ал. 2 във връзка с чл. 24, ал.2, от ЗРВКУ, 

комисията дава задължителни указания на „В и К - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград да 

преустанови фактурирането и събирането на приходи от услугата „пречистване на 

отпадъчните води” от обслужваното население и промишлеността в обособената 

територия до изпълнение на поставените условия в Разрешително за ползване на воден 

обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13140021/12.07.2007 г., изд. 

от Министерство на околната среда и водите, Басейнова дирекция Дунавски район, с 

център гр. Плевен,  считано от 01.11.2011 г. 
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Правото да фактурира и събира приходи от услугата „пречистване на отпадъчните 

води” може да бъде възстановено след представяне в комисията на документи доказващи, 

че установените несъответствия и нарушения на действащото законодателство, свързани с 

пречистването на битовите и производствени отпадъчни води, посочени в Констативен 

протокол № З-12/16.09.2011 г., са отстранени. 

 

В изпълнение на заповед № 3-В-155/ 28.11.2011 г. на Председателя на комисията и на 

основание решение на комисията по Протокол № 163 / 14.11.2011 г., и направените 

констатации в Констативен протокол № З-12/16.09.2011 г., по които се установи, че 

пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ) не работи, работната група служебно 

да преразгледа цените на предоставените водоснабдителни и канализационни услугите от 

„В и К - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград, съгласно разпоредбите на чл. 19 от Закона за 

регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) и чл. 19, ал. 3 от 

Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги 

(НРЦВКУ). 

 

В и К - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград е уведомено с писмо с изх. № В - 17- 04-

10/01.12.2011 г. за Решението на комисията по Протокол № 163 / 14.11.2011 г. относно 

служебно преразглеждане на цените на водоснабдителните и канализационни услуги. 

 

С вх. № В-17-04-11 от 09.12.2011 г. В и К операторът представя в комисията 

необходимите справки за ценоообразуване от № 1 до № 8 съгласно Указанията за 

образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово 

регулиране чрез метода „ горна граница на цени” и допълнителна информация относно 

решения на Общински съвет Ботевград да предостави за управлението, стопанисването, 

поддържането и експлоатацията на Втори пречиствателен модул на пречиствателна 

станция за питейни води – Чеканица и Пречиствателна станция за питейна вода и външно 

електрическо захранване НН – с . Литаково. 

 

На 06.01.2012 г. длъжностни лица на Комисията са извършили извънредна 

проверка на дейността на „В и К Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград относно предоставянето на 

В и К услуги на потребителите, експлоатацията на пречиствателните станции за питейни 

води и ПСОВ – Ботевград, стопанисвани от В и К оператора.  

 

За резултатите от проверката е изготвен и подписан Констативен протокол  

№ 1/06.01.2012 г. и доклад с вх. № В- ДК- 53/06.03.2012 г. При проверката е направено 

предписание в срок до 01.02.2012 г. да се представят копия на фактури за заплатена ел. 

енергия за 2010 г. и за 2011 г., както и графични модели на експлоатираните 

водоснабдителни системи, с нанесени новоизградени ПСПВ, съоръжения и проводи.  

 

Представената от В и К операторът информация за 2010 г. и 2011 г. не съдържа 

необходимите данни за изчисляване на разходите за електрическа енергия за 

нововъведените пречиствателни станции за питейни води. В и К операторът не е 

представил и изисканата и необходима информация за целите на ценообразуването във вид, 

форма и съдържание съгласно изискванията на т. 2 от Указанията за образуване на цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна 

граница на цени”. 
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С оглед на гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 2 във връзка с чл. 30, ал.2 от 

Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 13, ал.6 от Закона за 

енергетиката, комисията с Решение № ПП – 13/17.12.2012 г. прекратява 

административното производство, образувано по реда на чл. 19 от ЗРВКУ и чл. 19, ал. 3 от 

НРЦВКУ за служебно преразглеждане на цени на В и К услуги, предоставяни от „В и К - 

Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград. 

 

1. Предложени от В и К оператора разходи и ценообразуващи елементи 

във внесеното заявление за цени на В и К услуги 
 

Предложените за утвърждаване със заявление вх. № В-17-04-5/21.03.2015 г. цени на 

В и К услуги са образувани съгласно  Наредбата за регулиране на цените на 

водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата) 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 комисията (Указанията). 

Предложените цени на В и К услуги, внесени с цитираното заявление, са 

формирани на база отчетни данни за 2013 г., каквито са били налице към момента на 

внасяне на предложението и са образувани в съответствие с параметрите на внесения от 

„В и К - Бебреш“ ЕООД - гр. Ботевград със заявление вх.№ В-17-04-2/19.01.2015 г. и 

допълнен със заявление вх. № В-17-04-2/21.03.2015 г. преработен бизнес план за двете 

години (2014 и 2015) на удължения регулаторен период 

 

Предложените от „В и К - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград цени на В и К услуги са 

образувани с ценообразуващите елементи, както следва:  

 

1.1. Дълготрайни активи  

Призната стойност на дълготрайните активи е определена на база отчетната 

стойност на дълготрайните активи към края на 2013 г. в съответствие с амортизационния 

план за регулаторни цели към внесения бизнес план и съобразно годишния финансов 

отчет на дружеството към 31.12.2013 г., както следва: 

за услугата доставяне вода на потребителите ВС „Питейна вода“ -    3 143 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води             -    1 014 хил. лв. 

за услугата доставяне вода на потребителите ВС „Непитейна вода“ -   148 хил. лв. 

 

1.2. Среден размер на инвестициите  

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

определен с инвестициите за оставащите две години от регулаторния период (2014 и 

2015г.) от бизнес плана, както следва: 

за услугата доставяне вода на потребителите ВС „Питейна вода“      -  168 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води                  -  22,5 хил. лв. 

за услугата доставяне вода на потребителите ВС „Непитейна вода“  -  11,5 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 98 дни и 4 бр. цикли в годината, 

както следва: 

за услугата доставяне вода на потребителите ВС „Питейна вода“      -  244 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води                   -   27 хил. лв. 

за услугата доставяне вода на потребителите ВС „Непитейна вода“   -     3 хил. лв. 

 

 



5 

 

1.4. Регулаторна база на активите (РБА) 

Предложената регулаторна база на активите е образувана на база отчетни данни за 

2013 г. по т. 1.1, 1.2, 1.3 и натрупаните амортизации в съответствие с амортизационния 

план за регулаторни цели към внесения бизнес план, както следва:  

за услугата доставяне вода на потребителите ВС „Питейна вода“   - 1 952 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води                -    457 хил. лв. 

за услугата доставяне вода на потребителите ВС „Непитейна вода“ -       6 хил. лв. 

 

1.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е образувана с 

отчетни данни съгласно годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. и е 7,70%, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,93% с данъчна ставка 

10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 0,00%. 

 

1.6. Годишни разходи 

Прогнозните разходи, с които са образувани цените на водоснабдителните и 

канализационните услуги са групирани по икономически елементи, разпределени за 

регулирана и нерегулирана дейност съгласно годишния финансов отчет за 2013г. на „В и 

К – Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград и са както следва: 

1.6.1 Разходи за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Питейна 

вода“  

Общите прогнозни разходи в размер на 1 009 хил. лв. са с 2 хил. лв. повече от 

отчетените през базовата 2013 г. (1 007 хил. лв.) 

Изменението на отделните видове прогнозни разходи спрямо базовата 2013 г. са 

както следва: 

Разходите за материали в размер на 128 хил. лв. са равни на отчетените през 2013 

г. 

Разходите за външни услуги в размер на 64 хил. лв. са равни на отчетените през 

базовата 2013 г. 

Разходите за амортизации в размер на 118 хил. лв. са повече с 2 хил. лв. спрямо 

отчетените през базовата 2013 г. ., в т.ч.: 

Разходите за амортизации са в размер на 112 хил. лв. и са по-малко с 4 хил. лв. от 

отчетените през базовата 2013 г. 

Разходите за амортизации от инвестициите са в размер на 6 хил. лв., определени 

като среден размер за оставащите две години от регулаторния период и са в съответствие с 

бизнес плана 2009 -2015 г. 

 Разходите за възнаграждения са в размер на 441 хил. лв. ., в т.ч.: 

Разходите за трудови възнаграждения са в размер на 441 хил. лв. и са запазени на 

нивото на отчетените през базовата 2013 г. 

 Разходите за осигуровки са в размер на 99 хил. лв. ., в т.ч.: 

Социалните осигуровки са в размер на 85хил. лв. и са равни на отчетените през 

базовата 2013 г.  

Социалните разходи са в размер на 14 хил. лв. и са равни на отчетените през 

базовата 2013 г.  

Други разходи са в размер на 3 хил. лв. и са равни на отчетените през базовата 

2013 г.  

Разходите за текущ и авариен ремонт са в размер на 156 хил. лв. и са равни на 

отчетените през базовата 2013 г.  

Променливите разходи са в размер на 132 хил. лв. и са равни на отчетените за 

базовата 2013 г.  

 1.6.2. Разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води  



6 

 

Общите прогнозни разходи в размер на 139 хил. лв.са увеличени с хиляда лева 

спрямо отчетените през базовата 2013 г. (138 хил. лв.) 

Изменението на отделните видове прогнозни разходи спрямо базовата 2013 г. са 

както следва: 

Разходите за материали в размер на 3 хил. лв. са равни на отчетените през 

базовата 2013 г.  

Разходите за външни услуги в размер на 21 хил. лв. са равни на отчетените през 

базовата 2013 г.  

Разходите за амортизации в размер на 39 хил. лв. са увеличени с хиляда лева 

спрямо отчетените през базовата 2013 г., в т.ч.: 

Разходите за амортизации в размер на 38 хил. лв. са равни на отчетените през 

базовата 2013 г., съгласно т. 33 от Указанията. 

Разходите за амортизации от инвестициите са в размер на 1 000 лева са 

определени като среден размер за оставащите две години от регулаторния период и са в 

съответствие с метода на ценообразуване чрез „горна граница на цени”.  

Разходите за възнаграждения в размер на 30 хил. лв. са равни на отчетените през 

базовата 2013 г. 

Разходите за осигуровки в размер на 8 хил. лв. са равни на отчетените през 

базовата 2013 г.  

Социални осигуровки в размер на 6 хил. лв. са равни на отчетените през базовата 

2013 г.  

Социални разходи в размер на 2 хил. лв. са равни на отчетените през базовата 2013 

г.  

Други разходи в размер на 1 000 лева са равни на отчетените през базовата 2013 г.  

Разходите за текущ и авариен ремонт в размер на 37 хил. лв. са равни на 

отчетените през базовата 2013 г.  

Променливите разходи са в размер на 10 хил.лв. и са равни на отчетените през 

базовата 2013 г.  

 

1.6.3. Разходи за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Непитейна 

вода“  

Общите прогнозни разходи в размер на 23 хил. лв. равни на отчетените през 

базовата 2013 г.  

Изменението на отделните видове прогнозни разходи спрямо базовата 2013 г. са 

както следва: 

Разходите за материали в размер на хиляда лева са равни на отчетените през 

базовата 2013 г. 

Разходите за външни услуги в размер на 2 хил. лв. са равни на отчетените през 

базовата 2013 г.  

Разходите за амортизации в размер на 5 хил. лв. са равни на отчетените през 

базовата 2013 г.  

Разходите за възнаграждения са в размер на 8 хил. лв. и са запазени на нивото на 

отчетените през базовата 2013 г., в т.ч.: 

 Разходите за осигуровки са в размер на 2 хил. лв. и са равни на отчетените през 

базовата 2013 г. 

Други разходи не са отчетени през базовата година и не са прогнозирани. 

Разходите за текущ и авариен ремонт са в размер на 4 хил. лв. и са равни на 

отчетените през базовата 2013 г.  

Променливите разходи са в размер на 2 хил. лв. равни на отчетените за базовата 

2013 г.  

 

1.7. Фактурирани водни количества и общи загуби вода  
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 Доставяне на вода на потребителите ВС „Питейна вода“ 

Количества вода на входа на ВС, общо                -         2 237 хил. м
3 

Количества вода за доставяне на потребителите  -        1 236 хил. м
3   

Общи загуби на вода                                            -         48,05 % 

Отвеждане на отпадъчните води  

Количествата на отведените отпадъчни води       -       1 324 хил. м
3  

 

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.   906 хил. м
3
 

Промишлени и други стопански потребители                            418 хил. м
3
 

 

Доставяне на вода на потребителите ВС „Непитейна вода“ 

Количества вода на входа на ВС, общо                -         85 хил. м
3 

Количества вода за доставяне на потребителите  -         65 хил. м
3   

Общи загуби на вода                                            -           23,53 % 

 

1.8. Необходими годишни приходи 

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

за услугата доставяне вода на потребителите ВС „Питейна вода“    - 1 159 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води                -    174 хил. лв. 

за услугата доставяне вода на потребителите ВС „Непитейна вода“ -       9 хил. лв. 

 

 

2. Анализ и оценка на отчетените резултати за 2013 г. 
 

Във връзка с подаденото заявление от „В и К - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград и в 

съответствие с чл. 20 от НРЦВКУ е представена информация, на базата на която е 

извършен анализ и оценка за резултатите от дейността на В и К оператора за отчетния 

ценови период. 

2.1. Анализ на приходите и разходите за 2013 г. 

Отчетените приходи и разходи за регулираните услуги по представената  

информация от В и К оператора за 2013 г. са отразени в таблицата. 

 
(хил. лв.) 

В и К услуга 

ПРИХОДИ  

от В и К услуги за 

отчетната 2013 г. 

РАЗХОДИ  

от В и К услуги за 

отчетната 2013 г. 

ФИНАНСОВ 

РЕЗУЛТАТ  

от регулирани 

услуги 2013 г. 

Доставяне на вода на потребителите ВС "Питейна 

вода" 
813 1 007 -194 

Доставяне на вода на потребителите ВС 

"Непитейна вода" 
23 23 0 

Отвеждане на отпадъчните води 202 138 64 

Пречистване на отпадъчните води 304 42 262 

ОБЩО: 1 342 1 210 132 

 

Видно от данните в таблица, общият финансов резултат, формиран от отчетените 

приходи и разходи от регулираните услуги е в размер на (132 хил. лв. ) е печалба, като при 

услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Питейна вода“е отчетена загуба, която 

се компенсира от приходите от услугата пречистване на отпадъчните води.  

Съгласно одитирания годишен финансов отчет за 2013 г., дружеството формира 

общо приходи от цялостната дейност в размер на 1 914 хил. лв. и общо разходи 2 551 хил. 

лв., в резултат на което финансовия резултат е загуба в размер на 637 хил. лв.  
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Отчетените разходи от цялостната дейност на дружеството за 2013 г. (2 551 хил. лв.) 

са по-високи от отчетените разходи за регулираните услуги (1 210 хил. лв.) с 1 341 хил. 

лв., в т.ч. разходи от обезценка на текущи активи, разходи за задължения по изпълнително 

дело и др. 

 Отчетените приходи от дейността за 2013 г. (1 914 хил. лв.) са по-високи от 

отчетените за регулираните услуги (1 342 хил. лв.) с 572 хил. лв., в т.ч. приходи от 

строителство, приходи от присъединяване, разходи за придобиване на активи по 

стопански начини др. 

Отчетените разходи за 2013 г., съпоставени с утвърдените в действащите цени на   В 

и К услуги с решение № Ц-027/30.07.2008 г. на комисията са отразени в таблицата. 

 

№ 

по 

ред 

Разходи по икономически елементи 

В и К услуги 

Доставяне на вода на потребителите Отвеждане на отпадъчните води 

Утвърдени в 

действащите 

цени 

Отчет 

Ръст     

% 

Утвърдени в 

действащите 

цени 

Отчет 

Ръст     

% 

ЕССО ЕССО 

 2013 г.  2013 г. 

(хил. лв.) (хил. лв.) 

1. Разходи за материали, в т.ч. 91 128 40,66 20 3 -85,00 

1.1. електроенергия за технологични нужди 23 94 308,70 0 0 0,00 

2. Разходи за външни услуги, в т.ч. 136 64 -52,94 19 21 10,53 

2.1. такса за водовземане и заустване 30 33 10,00 5 7 40,00 

3. Разходи за амортизации 106 116 9,43 30 38 26,67 

4. Разходи за възнаграждения 334 441 32,04 75 30 -60,00 

5. Разходи за осигуровки 132 99 -25,00 31 8 -74,19 

6. Други разходи 57 3 -94,74 0 1 0,00 

7. Разходи за текущ и авариен ремонт 44 156 254,55 20 37 85,00 

  Общо: 900 1 007 11,89 195 138 -29,23 

  в т.ч. променливи разходи 99 132 33,33 11 10 -9,09 

 

От така представените данни може да се направи извода, че отчетната стойност на 

разходите за 2013 г. е по-висока спрямо стойността на утвърдените разходи в действащите 

цени от 2008 г. в резултат на увеличаване на повечето видове разходи за периода, най-

съществено от които разходите за електроенергия, за текущ и авариен ремонт и разходите 

за възнаграждения за услугата доставяне на вода на потребителите. Отчетеното 

увеличение на разходите за електроенергия за технологични нужди се дължи на пускането 

в експлоатация през 2010 г. на ПСПВ „Литаково”, ПСПВ „Чеканица” – първи 

пречиствателен модул и ПСПВ „Чеканица” – втори пречиствателен модул.  

ПСПВ „с. Литаково” е с разрешение за ползване № ДК-07-ЮЗР-199 от 01.08.2011 г. 

на ДНСК и с Решение № 260/20.09.2011 г. на Общински съвет - гр. Ботевград се възлага 

на „В и К - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград управлението, стопанисването, поддържането и 

експлоатацията на станцията. 

ПСПВ „Чеканица” - първи пречиствателен модул е с разрешение за ползване  

№ ДК-07-ЮЗР-172 от 17.06.2011 г. на ДНСК. Не е представено решение на Общински 

съвет – гр. Ботевград, с което се възлага на „В и К - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград 

управлението, стопанисването, поддържането и експлоатацията на станцията. 

ПСПВ „Чеканица” - модул за първично филтриране и втори пречиствателен модул 

е с разрешение за ползване № СТ-05-1430 от 26.11.2009 г. на ДНСК и с Решение № 

185/29.07.2010 г. на Общински съвет - гр. Ботевград се възлага на „В и К - Бебреш” ЕООД, 

гр. Ботевград управлението, стопанисването, поддържането и експлоатацията на 

станцията. 
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2.2. Изпълнение на инвестиционната програма за 2013 г. 

 

От извършения преглед на отчетната информация относно изпълнението на 

инвестиционната е видно, че В и К операторът е реализирал в стойностно изражение 

планираните инвестиции за 2013 г. от одобрения бизнес план, а именно:  
  (хил. лв.) 

 

В и К услуги 

Одобрени 

инвестиции                     

2013 г. 

Реализирани 

инвестиции                 

2013 г. 

Изпълнение 

(%) 

Доставяне на вода на потребителите ВС " Питейна 

вода" 
52 229 440,38 

Доставяне на вода на потребителите ВС "Непитейна 

вода" 
0 26 0,00 

Отвеждане на отпадъчните води 5 3 60,00 

Пречистване на отпадъчните води 1 0 0,00 

Общо: 58 258 444,83 

 

Реализираните инвестиции през 2013 г. са финансирани със собствени средства на 

дружеството. Общото изпълнение на инвестиционната програма финансирана със 

собствени средства е 402,74%, като за услугата доставяне на вода на потребителите ВС 

„Питейна вода“ е 440%, за услугата отвеждане на отпадъчните води е 60% и за услугата 

пречистване на отпадъчните води не са отчетени инвестиции. За ВС „Непитейна вода“ е 

отчетено изпълнение на инвестиционната програма, но в одобрения бизнес план с 

Решение № БП- 034/04.12.2008 г. на комисията такава система не е одобрена. 

 

2.3. Количества за доставяне на вода на потребителите и количества за отвеждане на 

отпадъчни води 

Отчетените количества за 2013 г. съпоставени с количествата с които са образувани 

действащите цени на В и К услуги са отразени в таблицата.  
(хил. куб. м) 

В и К услуги 
Количества, утвърдени с Решение № 

Ц–027/30.07.2008 г. на комисията 
Отчетни количества за 2013 г. 

Доставяне на вода на потребителите 

ВС " Питейна вода" 
1 456 1 236 

Доставяне на вода на потребителите 

ВС "Непитейна вода" 
0 50 

Отвеждане на отпадъчните води 1 416 1 324 

Пречистване на отпадъчните води 546 1 014 

Общо: 3 418 3 624 

 

От посочените данни е видно, че отчетените фактурирани количества за 2013 г. за 

услугата доставяне на вода на потребителите са  по-ниски от утвърдените в действащата 

цена с Решение № Ц-027/30.07.2008 г. на комисията, като по-високите количества 

отведени отпадъчни води спрямо количествата доставена вода се дължи на това, че някои 

потребители си доставят вода от собствени водоизточници. 

 

2.4. Анализ на финансовото състояние на „В и К - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград към 

31.12.2013 г. 

Съгласно представения годишен финансов отчет за 2013 г. на „В и К - Бебреш” 

ЕООД, гр. Ботевград текущият финансов резултат е загуба в размер на 637 хил. лв., при 

отчетена печалба след данъци в размер на 3 хил. лв. за 2012 г.  
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Общите приходи на дружеството към 31.12.2013 г. в размер на 1 914 хил. лв. са 

намалени с 6,17% от 2 032 хил. лв. през 2012 г., в резултат на намалени приходи от 

продажби на услуги, а общите разходи са увеличени с 25,73% на 2 551 хил. лв. от 2 029 

хил. лв. за 2012 г., преди всичко в резултат на увеличени други разход и разходи от 

обезценка на финансови активи. 

Приходите от оперативната дейност на дружеството към 31.12.2013 г. са намалени 

с 5,80% на 1 914 хил. лв. от 2 025 хил. лв. за 2012 г. В състава си включват: приходи от 

регулирани услуги - доставяне на вода на потребителите, отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води, приходи от строителство и други приходи.  

Реализираните нетни приходи за 2013 г. са на обща стойност 1 639 хил. лв. 

представляващи приходи от продажби на: 

- приходи от регулирани услуги в размер на 1 342 хил. лв., в т.ч. от услугата 

доставяне на вода на потребителите – 836 хил. лв.; от услугата отвеждане на отпадъчните 

води – 202 хил. лв.; и от услугата пречистване на отпадъчните води – 304 хил. лв.; 

приходи от пресъединяване – 31 хил. лв.,приходи от строителство – 148 хил. лв. и други 

приходи 118 хил. лв. 

- разходи за придобиване на активи по стопански начин в размер на 256 хил. лв. 

- други приходи 19 хил. лв. 

В и К операторът не отчита финансови приходи за 2013 г.  

Общите оперативни разходи към 31.12.2013 г. са увеличени  с 9,8 % - от 2 028 хил. 

лв., отчетени през 2012 г. на 2 226 хил. лв. за 2013 г., в резултат на увеличени други 

разходи от извършени разходи за задължения по изпълнително дело в размер на 306 хил. 

лв. 

Нетната балансова стойност на нетекущите активи към 31.12.2013 г. са намалени 

спрямо предходната година на 2 299 хил. лв. от 2 230 хил. лв. за 2012 г., в резултат на 

изписани нетекущи активи.  

Активите в процес на изграждане за 2013 г. са в размер на 2 хил. лв.  

Към 31.12.2013 г. текущите активи на дружеството са намалени на 388 хил. лв. от 

771 хил. лв. за 2012 г., дължащо се на намаление на търговски и други вземани от клиенти 

и доставчици. 

Общите текущите пасиви (задължения) са увеличени спрямо предходната година 

на 772 хил. лв. от 420 хил. лв., от задължения към данъчни и други институции. 

Показателят обща ликвидност, изчислен като съотношение между 

краткотрайни активи /краткотрайни пасиви за 2013 г. е 0,50 спрямо 1,84 за 2012 г. и 

показва, че дружеството няма свободен оборотен капитал да обслужва текущите си 

задължения. 

Показателят покритие на дълготрайните активи със собствен капитал, изчислен 

като съотношение между собствен капитал/дълготрайни активи е 0,82 за 2013 г. и 1,14 за 

2012 г., означава, че дружеството не разполага със свободен собствен капитал за 

инвестиране в нови дълготрайни активи. 

Показателят за задлъжнялост, изчислен като съотношение между привлечен 

капитал/собствен капитал е 0,41 за 2013 г. и 0,16 за 2012 г. показва, че В и К операторът 

има възможност да обслужва задълженията си със собствени средства. 

Показателят за рентабилност на приходите от продажби, изчислен като 

съотношение между финансов резултат преди облагане/нетните приходи от продажби 

показва отрицателна рентабилност от 38,87% за 2013 г. и 0,17% за 2012 г. 

Рентабилността на активите (възвръщаемостта), изчислена като съотношение 

между нетна печалба/общите активи е отрицателна 23,71% за 2013 г. и 0,10% за 2012 г.  

Събираемостта на вземанията, изчислена като съотношение ((1,2хНетни 

приходи от продажби – (Вземания тек. год- Вземания предх. год.)) / (1,2хНетни приходи 

от продажби + Вземания предх.г.) се подобрява за 2013 г. – 88% спрямо 2012 г. – 77%.  
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Периодът на събираемост, изчислен в дни, като съотношение на краткосрочни 

вземания/нетни приходи от продажби е 67 дни за 2013 г. спрямо 141 дни за 2012 г. 

  

От извършената оценка на информацията за отчетените резултати и направения 

анализ на основата на общата балансова структура към 31.12.2013 г. е видно, че 

дружеството е в лошо финансово състояние. 

 Коефициентите, които отразяват начина на финансиране на текущата 

дейност са под изискуемите нива и показват, че оператора не може да обслужва 

текущите си задължения. 

 Източниците за финансиране на дейността на дружеството определят ниска 

степен на задлъжнялост, но се отчита липса на свободен капитал за инвестиции. 

Показателите за рентабилност на приходите от продажби и на възвръщаемостта 

на активите са с отрицателни стойности, поради отчетена счетоводна загуба. 

Събираемостта на вземанията се подобрява спрямо 2012 г. и е над средното ниво за 

сектора. Периодът на събираемост намалява спрямо предходната година.  

 

 

3. Констатации и правна рамка  
 

Въз основа на извършения анализ на подаденото заявление са направени следните 

констатации: 

1. Действащите към настоящия момент цени на „В и К - Бебреш” ЕООД - гр. 

Ботевград са образувани при прилагане на метода на ценово регулиране по чл.4, ал.1, т.1 

от НРЦВКУ „норма на възвръщаемост на капитала“, утвърдени са с Решение № Ц–

027/30.07.2008 г. на Комисията и се прилагат считано от 01.08.2008 г.,  

2. С решение № БП-038/04.12.2008 г. Комисията е одобрила бизнес план на „В и К - 

Бебреш” ЕООД за регулаторен период 2009 г.-2013 г.  

3. Със заявление вх. № В-17-06-7/04.03.2014 г. „В и К - Бебреш” ЕООД - гр. 

Ботевград е внесло за одобрение от Комисията бизнес план, допълнен за двете години – 

2014 и 2015г. на удължения срок на регулаторния период. С решение на комисията № БП-

15/15.09.2014 г. на основание чл.11, ал2 от ЗРВКУ същият е върнат за преработване.  

4. Със заявление вх.№ В-17-04-12/10.10.2014г., В и К операторът е внесъл повторно 

за одобрение от КЕВР своя бизнес план за периода 2014 г. - 2015 г. и в последствие е 

допълнил и коригирал същия същия със заявления вх. № В-17-04-2/19.01.2015 г. и  вх. № 

В-17-04-2/21.03.2015 г.  

5. С решение на КЕВР № БП-20 от 07.05.2015 г. е одобрен бизнес плана на „В и К - 

Бебреш” ЕООД, допълнен за двете години – 2014 и 2015г. на удължения срок на 

регулаторния период.  

6. В съответствие Указанията на комисията за образуване на цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги (приети с решение по т. 5 от Протокол № 

17/31.01.2011 г.) предложените от В и К оператора със заявление вх. № В-17-06-

8/17.03.2014 г. и изменени с последващо заявление вх. № В-17-04-5/21.03.2015 г. цени на 

В и К услуги са образувани при прилагането на метода чрез стимули „горна граница на 

цени“ по реда на чл.4, ал.1, т.2, б.“а“ от НРЦВКУ 

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

граница на цени” комисията утвърждава цени на В и К 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 В и К оператора. 

 

 

 



12 

 

4. Предложение на работната група за разходи и ценообразуващи 

елементи 

 
След извършения преглед на заявлението за цени на В и К услуги на „В и К - 

Бебреш” ЕООД - гр. Ботевград с вх. № В-17-04-5/21.03.2015 г., работната група предлага 

разходите и ценообразуващите елементи на внесените за утвърждаване цени да се 

коригират съгласно изискванията на глава четвърта от Указанията както следва: 

 

4.1. Дълготрайни активи  

 

Призната стойност на дълготрайните активи е образувана на база отчетните 

стойности на дълготрайните активи за 2013 г. в съответствие с амортизационния план за 

регулаторни цели и годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2013 г. и се 

приема, както следва: 

за услугата доставяне вода на потребителите ВС „Питейна вода“   -  3 143 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води                - 1 014 хил. лв. 

за услугата доставяне вода на потребителите ВС „Непитейна вода“ -   148 хил. лв. 

 

4.2. Среден размер на инвестициите  

Средният размер на инвестициите за оставащите две години от регулаторния 

период съответстват на одобрената инвестиционна програма и се приемат, както следва: 

за услугата доставяне вода на потребителите ВС „Питейна вода“     -   168 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води                  -  22,5 хил. лв. 

за услугата доставяне вода на потребителите ВС „Непитейна вода“  -    1,5 хил. лв. 

 

4.3. Необходим оборотен капитал 

Предложеният необходим оборотен капитал от В и К оператора не съответства на 

годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.213 г. и не се приема. Предлага се да 

бъде коригиран на база данните от годишния финансов отчет на дружеството към 

31.12.213 г. и нетен цикъл на оборотния капитал от 84 дни и 4 бр. цикли в годината, 

съгласно Решение по т.12 от Протокол № 83/29.06.2009 г. на комисията, както следва: 

за услугата доставяне вода на потребителите ВС „Питейна вода“ от 244 хил. лв. на  

201 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води от 27 хил. лв. на 21 хил. лв. 

за услугата доставяне вода на потребителите ВС „Непитейна вода“ от 3 хил. лв. на  

4 хил. лв. 

 

4.4. Регулаторна база на активите  

Предложената от В и К оператора регулаторна база на активите не се приема, а с 

оглед корекциите по т. 4.3 е, както следва: 

за услугата доставяне вода на потребителите ВС „Питейна вода“ от 1 952 хил. лв. 

на 1 909 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води от 457 хил. лв. на 451 хил. лв. 

за услугата доставяне вода на потребителите ВС „Непитейна вода“ от 86 хил. лв. се 

запазва същата. 

4.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

Предложената норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 

7,70%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,93% с данъчна 

ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 0,00% е образувана в 

съответствие с отчетни данни от годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. и 

съгласно решение по т.1 от Протокол № 113/21.09.2006 г. на комисията. 
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4.6. Признати годишни разходи 

 

Предложените годишни разходи прогнозирани на база отчетни данни за 2013 г. не 

се приемат и се предлага да бъдат коригирани спрямо отчетни данни за 2013 г. по В и К 

услуги, както следва: 

 

4.6.1. За услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Питейна вода“ 

Общите прогнозни годишни разходи в размер на 1 009 хил. лв. са необосновани по 

отношение на някои видове разходи и не се приемат, а се коригират на 983 хил. лв. 

спрямо отчетените разходи за 2013 г., в т.ч.: 

Разходите за материали – от 128 хил. лв. на 139 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за материали – 2 хил. лв.  

разход за електроенергия за технологични нужди - 105 хил. лв., изчислен с 

отчетените количества електрическа енергия за 2013 г. и действащите цени на 

електрическа енергия, утвърдени с Решение № Ц-16/01.10.2014 г.  

Следва да се отбележи, че специфичният разход на електрическа енергия по години 

за периода 2011 - 2013 г. не е намаляващ, но усредненият специфичен разход в кВтч/м3 

фактурирана вода за периода 2011-2013 г. (0,540) е по-висок от специфичния разход за 

2013 г. (0,463), поради което не е приложен коефициент за енергийна ефективност.  

разходи за горива и смазочни материали – 28 хил. лв. 

разходи за канцеларски материали – 4 хил. лв. 

Разходите за външни услуги – от 64 хил. лв. на 99 хил. лв., в т.ч.:  

 разходи за застраховки – 2 хил. лв. 

 разходи за доставяне на вода от друг доставчик от 0 на 35 хил. лв., съгласно 

договор с „Напоителни системи“ ЕАД, гр. София; 

 местни данъци и такси – 9 хил. лв. 

 разходи за регулиране – 3 хил. лв. 

 разходи за ползване на водни обекти в размер на 33 хил. лв. 

 съобщителни услуги – 4 хил. лв.   

 вода, осветление и отопление – 3 хил. лв.  

 консултантски дейности – 6 хил. лв. 

 въоръжена и противопожарна охрана – 4 хил. лв. 

Разходите за амортизации - от 118 хил. лв. на 122 хил. лв. в съответствие с 

амортизационния план за регулаторни цели за 2013 г., в т.ч. 

разходи за амортизации от инвестиции в размер на 6 хил. лв. 

Разходите за възнаграждения– в размер на 441 хил. лв. 

Разходи за осигуровки  - в размер на 99 хил. лв. 

Други разходи в размер на 3 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за командировки – 3 хил. лв. 

Разходи за текущ и авариен ремонт – от 156 хил. лв. на 80 хил. лв. в съответствие с 

коригираната ремонтна програма за 2014 г.  

 

4.6.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води 

 

Общите прогнозни годишни разходи в размер на 139 хил. лв. са необосновани по 

отношение на някои видове разходи и не се приемат, а се коригират на 130 хил. лв. 

спрямо отчетените разходи за 2013 г., в т.ч.: 

Разходите за материали – в размер на 3 хил. лв., в т.ч.: 

 разходи за горива и смазочни материали – 3 хил. лв. 

Разходите за външни услуги – в размер на 21 хил. лв., в т.ч.:  

 местни данъци и такси – хиляда лева. 
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 разходи за регулиране – 3 хил. лв. 

 разходи за такса заустване в размер на 7 хил. лв. 

 съобщителни услуги – 4 хил. лв.  

 консултантски дейности – 6 хил. лв.; 

Разходите за амортизации в размер на 39 хил. лв. в съответствие с 

амортизационния план за регулаторни цели за 2013 г., в т.ч. разходи за амортизации от 

инвестиции в размер на хиляда лева. 

Разходите за възнаграждения– в размер на30 хил. лв. 

Разходи за осигуровки  - 8 хил. лв. 

Други разходи – хиляда лева, в т.ч.: 

 командировки – хиляда лева. 

Разходи за текущ и авариен ремонт – от 37 хил. лв. на 28 хил. лв. в съответствие с 

коригираната ремонтна програма за 2014 г.  

 

4.6.3. За услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Непитейна вода“ 

 

Общите прогнозни годишни разходи в размер на 23 хил. лв. се приемат и са като 

следва: 

Разходите за материали – от 1,3 хил. лв. в т.ч.: 

разходи за горива и смазочни материали хиляда лева. 

Разходите за външни услуги – в размер на 2 хил. лв., в т.ч.:  

 разходи за ползване на водни обекти в размер на 2 хил. лв. 

Разходите за амортизации – в размер на 5,2 хил. лв. 

Разходите за възнаграждения– в размер на 8,2 хил. лв. 

Разходи за осигуровки  - в размер на 2 хил. лв. 

Разходи за текущ и авариен ремонт – в размер на 4 хил. лв. 

 

4.7. Количествата вода  

- Количествата вода предложени от В и К оператора за услугата доставяне на вода 

на потребителите  ВС „Питейна вода“ и за услугата отвеждане на отпадъчните води не се 

приемат, а са определени като средно аритметично количество фактурирана вода за 

периода 2009 - 2013 г.  съгласно изискването на т.38 от Указанията и са, както следва:   

Доставяне на вода на потребителите ВС „Питейна вода“ 

Количества вода на входа на ВС,                           -       2 508 хил. м
3 

Количества вода за доставяне на потребителите   -        1 303 хил. м
3   

Общи загуби на вода                                               -       48,05 % 

 

Отвеждане на отпадъчните води  

Количествата на отведените отпадъчни води        -             1 371 хил. м
3 , 

в т. ч. 

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.   874 хил. м
3
 

Промишлени и други стопански потребители                            497 хил. м
3
 

 

Доставяне на вода на потребителите ВС „Непитейна вода“ 

Количества вода на входа на ВС,                           -           85 хил. м
3 

Количества вода за доставяне на потребителите   -            65хил. м
3   

Общи загуби на вода                                               -           23,53 % 

 

 

4.8. Необходими годишни приходи 

Необходимите годишни приходи са, както следва: 

за услугата доставяне вода на потребителите ВС „Питейна вода“    - 1 130 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води                 -    164 хил. лв. 
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за услугата доставяне вода на потребителите ВС „Непитейна вода“ -      29 хил. лв. 

 

4.9. Анализ на социалната поносимост на цените на В и К услуги 

 

Социалната поносимост на цената на В и К услуги е 4,2 лв./куб.м, определена 

съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ съгласно следните параметри: 

 Средномесечен доход на едно лице за Област София за 2013 г. в размер на 294 лв. 

(данни от НСИ). 

 Минималното месечно потребление на вода за питейно-битови нужди от 2,8 куб.м. 

Предложените за утвърждаване цени на В и К услуги са значително под нивото на 

социалната поносимост на цената на В и К услуги.  

 

  Във връзка с изложеното, разходите и ценообразуващите елементи за 

водоснабдителните и канализационните услуги на „В и К - Бебреш” ЕООД, гр. 

Ботевград са, както следва: 

 

Признати годишни разходи: 

за услугата доставяне вода на потребителите ВС „Питейна вода“    -    983 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води                 -   130 хил. лв. 

за услугата доставяне вода на потребителите ВС „Непитейна вода“ -    23 хил. лв.  

 

Регулаторна база на активите: 

за услугата доставяне вода на потребителите ВС „Питейна вода“    - 1 909 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води                 -   451 хил. лв. 

за услугата доставяне вода на потребителите ВС „Непитейна вода“ -     86 хил. лв. 

 

Необходим оборотен капитал: 

за услугата доставяне вода на потребителите ВС „Питейна“            -     201 хил. лв. 

за услугата доставяне вода на потребителите ВС „Непитейна“        -        4 хил. лв.  

за услугата отвеждане на отпадъчните води                -       21 хил. лв. 

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 84 

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

 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

Предложената норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 

7,70%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,93% с данъчна 

ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 0,00% е образувана в 

съответствие с отчетни данни от годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. и 

съгласно решение по т.1 от Протокол № 113/21.09.2006 г. на комисията. 

 

Необходими годишни приходи: 

за услугата доставяне вода на потребителите ВС „Питейна вода“    - 1 130 хил. лв. 

за услугата доставяне вода на потребителите ВС „Непитейна вода“ -     29 хил. лв.  

за услугата отвеждане на отпадъчните води                 -    164 хил. лв. 

 

Количествата вода:  

Доставяне на вода на потребителите ВС „Питейна вода“ 

Количества вода на входа на ВС,                           -       2 508 хил. м
3 

Количества вода за доставяне на потребителите   -       1 303 хил. м
3   

Общи загуби на вода                                               -       48,05 % 

 

Доставяне на вода на потребителите ВС „Непитейна вода“ 
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Количества вода на входа на ВС,                           -           85 хил. м
3 

Количества вода за доставяне на потребителите   -           65 хил. м
3   

Общи загуби на вода                                               -           23,53 % 

 

Отвеждане на отпадъчните води  

Количествата на отведените отпадъчни води           -               1 371 хил. м
3 

, в т.ч. 

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.   874 хил. м
3
 

Промишлени и други стопански потребители                            497 хил. м
3
 

 

Цени на В и К услуги на “В и К - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград: 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите  

ВС „Питейна вода“                                                                            0,87 лв./куб.м 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води                      0,12 лв./куб.м 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите  

ВС „Непитейна вода“                                                                        0,45 лв./куб.м  
 (В цените не е включен ДДС.) 

 

5. Открито заседание на КЕВР и обществено обсъждане по проекта на решение 

за утвърждаване на цени на В и К услугите, предоставяни от „В и К - Бебреш” ЕООД 

- гр. Ботевград 

 

5.1. Открито заседание 

В съответствие с разпоредбите на чл.23 от НРЦВКУ и чл. 41 - чл. 50 от 

Устройствения правилник на ДКЕВР и на нейната администрация на закрито заседание на 

комисията, проведено на 07.05.2015 г., с решение по т. 1 от протокол № 80/07.05.2015 г., е 

приет доклада на работната група вх.№ В-Дк-58/16.04.2015 г. и е определена дата за 

провеждането на открито заседание и обществено обсъждане на предложението за цени на 

13.05.2015 г. от 10,30 ч. 

Докладът на комисията и проекта на решение за утвърждаване на цени на В и К 

услугите, предоставяни от „В и К - Бебреш” ЕООД - гр. Ботевград са качени на интернет 

страницата на КЕВР. 

„В и К - Бебреш” ЕООД - гр. Ботевград е уведомено за провеждане на заседанието с 

писмо изх. № В-17-04-5/08.05.2015 г. На заседанието присъства като представител на 

дружеството: 

 г-н Радослав Наков – управител. 

 

Радослав Наков – управител на „В и К – Бебреш“ ЕООД заяви, че искане за 

увеличение на цената на дружеството не е правено от 2008 г. като в заявлението са 

обосновали защо се налага това и какви са разходите на дружеството. По отношение на 

доклада на работната група заяви, че приема направените изводи. 

В отговор на въпросите на г-жа Светла Тодорова – член на ДКЕВР какво е било 

финансовото състояние на дружеството от 2008 г. до този момент, за възможностите за 

изпълнение на дейността на дружеството и какво е наложило през тези седем години да не 

се предприемат действия за промяна на цените отбеляза, че е назначен за управител на 

дружеството от година и половина и веднага е предприел стъпки за повишение на цената. 

Счита че проблемите на дружеството и лошото му състояние са една от причините за 

смяната на управителя. Не може да отговоря за управлението в предходен период, има 

информация че е водена някаква социална политика, средствата за издръжка не стигат, 

финансовото състояние е много тежко, но се предприемат мерки за подобряването му. 

г-н Ремзи Осман – член на КЕВР изтъкна, че всички В и К дружества имат 

проблем по отношение на събираемостта, но в повечето случаи управителите им 

постъпват некоректно, опитвайки се да вдигнат цената, за да компенсират процента на 
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несъбираемост и така некоректните платци живеят на гърба на коректните и това е 

порочна практика в цялата страна. 

В отговор г-н Радослав Наков посочи, че се намират в положението, в каквото е 

целия В и К сектор и енергетиката и не се отличаваме с по-голяма събираемост, но са 

предприети доста стъпки по отношение на подобряването й – разработена е нова 

програма, въведена е възможност за заплащане по банков път, наложена е много по-строга 

дисциплина в дейността на инкасаторите, за първи път е създадено контролно звено, което 

да следи за нарушенията. Събираемостта на вземанията се е увеличила от 77% през 2012 г. 

на 88% през 2013 г., а по предварителни данни през 2014 г. ще нарасне с още 2%-3%.  

В отговор на въпрос на г-н Ив. Н. Иванов – председател на КЕВР, г-н Радослав 

Наков заяви че приемат корекцията на цените, извършена от работната група, съгласно 

която предложеното от оператора увеличение от 43 % се намалява до 25 % 

В отговор на въпросите на г-н Димитър Кочков – член на КЕВР г-н Радослав 

Наков отбеляза,  че потребители на непитейни води са предимно фирми и рядко битови 

абонати, има интерес към услугата от земеделци с малки стопанства и може да се 

прогнозира увеличение на броя на абонатите и има достатъчно водоизточници за такова 

увеличение.  

 

5.2. Обществено обсъждане 

С писмо на КЕВР с изх. № Е-04-00-41/08.05.2014 г. като заинтересовани лица са 

поканени Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат 

„Водоснабдител“ – КНСБ, Конфедерация на работодателите и индустриалците в 

България, Българска асоциация по водите, Съюз на В и К операторите в България, 

Федерация на потребителите в България, Федерация „Строителство, индустрия и 

водоснабдяване“ – ПОДКРЕПА, Комисия за защита на потребителите, Гражданско 

движение „ДНЕС“, „Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград, 

община Ботевград. 

 

На общественото обсъждане присъстват: 

 г-жа Росица Тоткова – главен секретар на Омбудсман на Република 

България; 

 г-н Стефан Мазнев – главен експерт при Омбудсман на Република България; 

 г-н Красимир Богоев – зам.-председател на Национален браншов синдикат 

„Водоснабдител“ – КНСБ; 

 г-жа Весела Василева – представител на община Ботевград; 

 г-н Р. Наков – управител на „Водоснабдяване и канализация - Бебреш” 

ЕООД. 

 

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Българска 

асоциация по водите, Съюз на В и К операторите в България, Федерация на 

потребителите в България, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – 

ПОДКРЕПА, Комисия за защита на потребителите и Гражданско движение „ДНЕС“ не 

изпращат свои представители.  

 

Общественото обсъждане бе открито от доц. д-р Иван н. Иванов – председател 

на КЕВР 

 

г-жа Росица Тоткова поздрави с встъпването в длъжност председателя на КЕВР и 

изрази увереност, че той ще положи усилия да отговори на очакванията на гражданите по 

отношение на прозрачността на вземането на решения. Изказа съжаление, че отсъстват 

представители на гражданския сектор на общественото обсъждане и препоръча да се 

положат усилия от страна на Комисията в тази насока. Според нея това може да стане чрез 
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увеличаване на доверието на гражданите към институциите, защото гражданите не са 

експерти и не могат да дават експертни становища, но точно експертите трябва да 

разчитат в техните предложения забележките, недоволствата и експертните възможности, 

с които могат да се коригират някои от дейностите. Отбеляза, че В и К секторът е толкова 

важен, колкото е и всеки един друг сектор от обществените услуги но докато при 

доставянето на електрическа енергия, работата е концентрирана в три дружества, то при В 

и К сектора дейностите са много диференцирани и почти във всяка област или община 

има водоснабдителни дружества и препоръча да се намери подходящ начин, за да може 

хората от Ботевград да изкажат мнението си. Като представител на Омбудсмана апелира и 

Комисията, и дружеството в Ботевград, както и всички останали В и К оператори да 

търсят възможности да бъдат близо до хората, да им обясняват защо и как се случва 

всичко, което ги засяга и да ги убедят, че срещу тези нови цени ще получат качествена 

услуга.  

г-н Красимир Богоев изказа задоволството си от изготвения в резултат на диалог с 

В и К дружеството и постигнат консенсус доклад на работната група и отбеляза че 

независимо от седемте години, през които не е искано увеличение на цената, тя не може 

да бъде вдигната шоково, защото това ще се отрази на потребителите. Изрази надежда, че 

дружеството ще успее да намери резерви и да покрие очакваното увеличение на МРЗ от 1 

юли тази година, защото има нискоквалифицирани работници, които са на ръба на 

оцеляването и за тях непременно се налага увеличение на работните заплати. отбеляза, че 

дружеството има сключен колективен трудов договор, който се изпълнява добре. В 

заключение се обърна към представителя на община Ботевград с въпрос какво е 

отношението им към евентуалното окрупняване на В и К операторите свързано с 

реформата във водния сектор, има ли нагласа и ще се включи ли община Ботевград в този 

процес?  

г-жа Весела Василева в отговор на поставения въпрос заяви, че не може да изкаже 

категорично мнение и да ангажира общинската администрация с подобно окрупняване на 

В и К сектора. Дружеството е общинско и принципал е общинският съвет, който е 

компетентния орган да обсъжда и предлага такива решения.  
  

5.3 В нормативно установения 14-дневен срок след общественото обсъждане 

няма постъпили писмени бележки, становища и/или възражения по проекта на 

решение за утвърждаване на цени. 

 

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 внесени за утвърждаване от КЕВР със заявление с вх. № В-

17-04-9/01.07.2014 г., изменени със заявление вх. № В-17-04-5/21.03.2015 г. цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация - 

Бебреш” ЕООД - гр. Ботевград 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

Р Е Ш И: 

 

I. Утвърждава ценообразуващи елементи на цените на В и К услугите по т. II 

на „Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД - гр. Ботевград, както следва:  



19 

 

 

Признати годишни разходи: 

за услугата доставяне вода на потребителите ВС „Питейна вода“    -    983 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води                 -   130 хил. лв. 

за услугата доставяне вода на потребителите ВС „Непитейна вода“ -    23 хил. лв.  

 

Регулаторна база на активите: 

за услугата доставяне вода на потребителите ВС „Питейна вода“    - 1 909 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води                 -   451 хил. лв. 

за услугата доставяне вода на потребителите ВС „Непитейна вода“ -     86 хил. лв. 

 

Необходим оборотен капитал: 

за услугата доставяне вода на потребителите ВС „Питейна“            -     201 хил. лв. 

за услугата доставяне вода на потребителите ВС „Непитейна“        -        4 хил. лв.  

за услугата отвеждане на отпадъчните води                -       21 хил. лв. 

 

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 84 

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

 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

Предложената норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 

7,70%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,93% с данъчна 

ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 0,00% е образувана в 

съответствие с отчетни данни от годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. и 

съгласно решение по т.1 от Протокол № 113/21.09.2006 г. на комисията. 

 

Необходими годишни приходи: 

за услугата доставяне вода на потребителите ВС „Питейна вода“    - 1 130 хил. лв. 

за услугата доставяне вода на потребителите ВС „Непитейна вода“ -     29 хил. лв.  

за услугата отвеждане на отпадъчните води                 -    164 хил. лв. 

 

Количествата вода:  

Доставяне на вода на потребителите ВС „Питейна вода“ 

Количества вода на входа на ВС,                           -       2 508 хил. м
3 

Количества вода за доставяне на потребителите   -       1 303 хил. м
3   

Общи загуби на вода                                               -       48,05 % 

 

Доставяне на вода на потребителите ВС „Непитейна вода“ 

Количества вода на входа на ВС,                           -           85 хил. м
3 

Количества вода за доставяне на потребителите   -           65 хил. м
3   

Общи загуби на вода                                               -           23,53 % 

 

Отвеждане на отпадъчните води  

Количествата на отведените отпадъчни води           -               1 371 хил. м
3 

, в т.ч. 

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.   874 хил. м
3
 

Промишлени и други стопански потребители                            497 хил. м
3
 

 

ІІ. Утвърждава, считано от 01.06.2015 г. цени без ДДС за водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация - 

Бебреш” ЕООД - гр. Ботевград, както следва: 
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Цена за услугата доставяне на вода на потребителите  

ВС „Питейна вода“                                                                            0,87 лв./куб.м 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води                      0,12 лв./куб.м 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите  

ВС „Непитейна вода“                                                                        0,45 лв./куб.м  

 

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

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

 
               ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

                ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

     

 

 

   ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ 
 

 


