РЕШЕНИЕ
№ Ц – 38
от 28.10.2016 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 28.10.2016 г., като разгледа заявление с вх. № В-17-2412/31.08.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните
услуги на „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик,
събраните данни от проведените на 12.10.2016 г. открито заседание и обществено
обсъждане, и Доклад с вх. № В-Дк-154/26.10.2016 г. установи следното:
Действащите цени на водоснабдителните и канализационните услуги на
„Водоснабдяване и канализация – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик са утвърдени с
Решение на комисията № Ц-08/22.02.2010 г. за услугата доставяне на вода на потребителите
по метода „горна граница на цените“, Решение № Ц-056/30.07.2008 г. за услугата отвеждане на
отпадъчните води и Решение № Ц-075/18.12.2008 г. за услугата пречистване на отпадъчните
води по метода „норма на възвръщаемост на капитала“, както следва:
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите
Цена за услугата отвеждане на отпадъчни води
Цена за услугата пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнени към тях общ., търг. и др.
Промишлени и други стопански потребители, в т.ч.:
степен на замърсяване 1
степен на замърсяване 2

0,85 лв./куб.м
0,10 лв./куб.м
0,35 лв./куб.м
0,43 лв./куб.м
0,53 лв./куб.м

(В цените не е включен ДДС).

„Водоснабдяване и канализация – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик 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-17-24-12/31.08.2016 г., както следва:
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите
0,89 лв./куб.м
Цена за услугата отвеждане на отпадъчни води
0,12 лв./куб.м
Цена за услугата пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнени към тях общ., търг. и др.
0,36 лв./куб.м
Промишлени и други стопански потребители, в т.ч.:
степен на замърсяване 1
0,44 лв./куб.м
степен на замърсяване 2
0,54 лв./куб.м
(В цените не е включен ДДС).

1

От прегледа на внесеното заявление беше 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
осведомяване на предложението си за изменение на действащите цени на ВиК услуги.
Приложено е копие на публикация с обява на цените на ВиК услуги в местен и национален
всекидневник от 27 юли 2016 г. във в. „Знаме“ - Пазарджик и във в. „Труд“.
1. Предложени от ВиК оператора разходи и ценообразуващи елементи във внесеното
заявление за цени на ВиК услуги
Предложените за утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните 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 ДКЕВР
(Указанията).
Предложените във внесеното заявление цени на водоснабдителните и
канализационните услуги са образувани, както следва:
 Цената за услугата доставяне на вода на потребителите е изчислена на основата на
ценовия изчислителен модел на утвърдената цена с решение на комисията № Ц-08/22.02.2010
г. и на база отчетни данни за 2015 г., съгласно изискванията на глава четвърта от Указанията;
 Цените за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води са образувани на
база отчетни данни за 2015 г. съгласно изискванията на Указанията.
Ценообразуващите елементи, с които са образувани предложените за утвърждаване
цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация” ЕООД, гр.
Пазарджик са, както следва:
1.1. Дълготрайни активи
Призната стойност на дълготрайните активи е образувана на база отчетните стойности
на дълготрайните активи за 2015 г., както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите
- 6 367 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 1 190 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
444 хил. лв.
Отчетната стойност на дълготрайните активи, свързани с регулираната дейност,
съответства на отчетната стойност на нетекущите активи от годишния финансов отчет на
дружеството към 31.12.2015 г. и разпределението им по услуги съответства на представените
отчетни данни от Единната система за счетоводно отчитане за регулаторни цели (ЕССО) за
2015 г.
1.2. Среден размер на инвестициите
В регулаторната база на активите (РБА) е включен като среден размер инвестиции,
образуван с инвестиционни разходи за 2016 г., както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите
- 646 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
23 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
74 хил. лв.
Посочените стойности за среден размер инвестиции за регулираните услуги
съответстват на инвестиционната програма от одобрения бизнес план за 2016 г.
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1.3. Необходим оборотен капитал
Необходимият оборотен капитал е определен при нетен цикъл 80 дни и 5 бр. цикли в
годината, както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите
- 1 024 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
50 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
276 хил. лв.
Предложеният оборотен капитал е образуван с параметри от утвърдените цени с
решение № Ц-08/22.02.2010 г. на ДКЕВР, съгласно изискванията на глава четвърта от
Указанията.
1.4. Регулаторна база на активите (РБА)
Предложените от ВиК оператора стойности на РБА за регулираните услуги са, както
следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите
- 3 772 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
345 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
388 хил. лв.
Образуваните стойности на РБА за регулираните услуги съответстват на изискванията
на Указанията.
1.5. Норма на възвръщаемост на капитала
Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е 7,70%, определена
при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,93% с данъчна ставка 10,00% и е равна
на утвърдената с решение № Ц-08/22.02.2010 г. на ДКЕВР в действащата цена за услугата
доставяне на вода на потребителите, образувана по метода „горна граница на цените“.
1.6. Годишни разходи
Предложените от ВиК оператора разходи за услугата доставяне на вода на
потребителите са прогнозирани на база утвърдени разходи в действащата цена с решение №
Ц-08/22.02.2010 г. на ДКЕВР, като условно-постоянните разходи са индексирани с
дефлационен индекс 0,2% за 2015 г., а променливите разходи са прогнозирани на база
отчетените за 2015 г. по реда на глава четвърта от Указанията.
Прогнозните разходи за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води са
определени на база отчетените за 2015 г. съгласно изискванията на Указанията.
1.6.1. За услугата доставяне на вода на потребителите
Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 5 118 хил. лв. и са
увеличени с 0,3% спрямо утвърдените с решение № Ц-08/22.02.2010 г. на ДКЕВР (5 100 хил.
лв.).
Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е, както
следва:
Разходите за материали са в размер на 1 264 хил. лв., намалени с (-5,1%) спрямо
утвърдените 1 331 хил. лв., в т.ч.:
разходи за електроенергия за технологични нужди – 1 002 хил. лв., при утвърдени
1 075 хил.лв.
разходи за горива и смазочни материали – 157 хил. лв., равни на утвърдените.
разходи за работно облекло – 10 хил. лв., равни на утвърдените.
разходи за канцеларски материали – 1 хил. лв., равни на утвърдените.
други разходи – 73 хил. лв., равни на утвърдените.
Разходите за външни услуги са в размер на 782 хил. лв., намалени с (-10,0%) спрямо
869 хил. лв. утвърдени в действащата цена, в т.ч.:
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разходи за застраховки – 93 хил. лв., равни на утвърдените.
разходи за данъци и такси – 381 хил. лв., при утвърдени 467 хил. лв., в т.ч.:
такса регулиране в размер на 31 хил. лв., при утвърдени 35 хил. лв.
разходи за ползване на водни обекти в размер на 305 хил. лв., при утвърдени 387
хил. лв.
съобщителни услуги – 4 хил. лв., равни на утвърдените.
транспортни услуги – 27 хил. лв., равни на утвърдените.
въоръжена и противопожарна охрана – 114 хил. лв., равни на утвърдените.
суми по договори за инкасиране – 39 хил. лв., равни на утвърдените.
други разходи, в т.ч. за абонаментно поддържане, софуер, нова механизация и др. –
125 хил. лв., равни на утвърдените.
Разходите за амортизации са в размер на 510 хил. лв., увеличени с 52,8% спрямо
утвърдените 334 хил. лв.
Разходите за възнаграждения са в размер на 614 хил. лв., при утвърдени 615 хил. лв.
Разходите за осигуровки са в размер на 377 хил. лв., при утвърдени 378 хил. лв.
Други разходи са в размер на 1 107 хил. лв., намалени с (-0,2%) спрямо утвърдените 1
109 хил. лв.
Разходите за текущ и авариен ремонт са в размер на 464 хил. лв., равни на
утвърдените.
1.6.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води
Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 373 хил. лв. и са
увеличени с 0,1% спрямо отчетените 372 хил. лв. за 2015 г.
Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е, както
следва:
Разходите за материали са в размер на 47 хил. лв., равни на отчетените за 2015 г., в
т.ч.:
разходи за електроенергия за технологични нужди – 14 хил. лв., равни на отчетените за
2015 г.
разходи за горива и смазочни материали – 25 хил. лв., равни на отчетените за 2015 г.
разходи за работно облекло – 1 хил. лв., равни на отчетените за 2015 г.
разходи за канцеларски материали – 1 хил. лв., равни на отчетените за 2015 г.
други разходи – 6 хил. лв., равни на отчетените за 2015 г.
Разходите за външни услуги са в размер на 23 хил. лв., равни на отчетените за 2015 г.,
в т.ч.:
разходи за застраховки – 1 хил. лв., равни на отчетените за 2015 г.
разходи за данъци и такси – 5 хил. лв., равни на отчетените за 2015 г.
съобщителни услуги – 2 хил. лв., равни на отчетените за 2015 г.
вода, осветление и отопление – 2 хил. лв., равни на отчетените за 2015 г.
разходи за публикации – 1 хил. лв., равни на отчетените за 2015 г.
разходи за консултантски дейности – 2 хил. лв., равни на отчетените за 2015 г.
въоръжена и противопожарна охрана – 1 хил. лв., равни на отчетените за 2015 г.
суми при договори за инкасиране – 4 хил. лв., равни на отчетените за 2015 г.
други разходи – 5 хил. лв., равни на отчетените за 2015 г.
Разходите за амортизации са в размер на 146 хил. лв., при отчетени 145 хил. лв. за
2015 г.
Разходите за възнаграждения са в размер на 84 хил. лв., равни на отчетените за 2015г.
Разходите за осигуровки са в размер на 41 хил. лв., равни на отчетените за 2015 г.
Други разходи са в размер на 11 хил. лв., равни на отчетените за 2015 г.
Разходите за текущ и авариен ремонт са в размер на 21 хил. лв., равни на отчетените
за 2015 г.
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1.6.3. За услугата пречистване на отпадъчните води
Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 1 272 хил. лв. и са
увеличени с 41% спрямо отчетените 904 хил. лв. за 2015 г. във връзка с въвеждане в
експлоатация на нова ПСОВ – гр. Септември и ПСОВ – с. Карабунар.
ВиК операторът представя писмо, с изх. № 3500-15-4/21.06.2016 г., от Гинче
Караминова, ВрИД областен управител на област Пазарджик, съгласно което с решение от
21.06.2016 г. на проведено извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „ВиК – в ликвидация“ ЕООД гр. Пазарджик е взето решение на
дружеството да бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация новоизградени
обекти, включително ПСОВ – гр. Септември и ПСОВ – с. Карабунар.
Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е, както
следва:
Разходите за материали са в размер на 299 хил. лв., при отчетени 202 хил. лв. за
2015 г., в т.ч.:
разходи за материали (обеззаразяване, флокуланти и ЛТК) – 21 хил. лв., при отчетени
15 хил. лв. за 2015 г.
разходи за електроенергия за технологични нужди – 224 хил. лв., при отчетени 147
хил. лв. за 2015 г.
разходи за горива и смазочни материали – 10 хил. лв., при отчетени 7 хил. лв. за 2015 г.
разходи за работно облекло – 7 хил. лв., при отчетени 4 хил. лв. за 2015 г.
разходи за канцеларски материали – 5 хил. лв., при отчетени 4 хил. лв. за 2015 г.
други разходи – 11 хил. лв., при отчетени 9 хил. лв. за 2015 г.
Разходите за външни услуги са в размер на 23 хил. лв., равни на отчетените за 2015 г.,
в т.ч.:
разходи за застраховки – 3 хил. лв., при отчетени 1 хил. лв. за 2015 г.
разходи за данъци и такси – 98 хил. лв., при отчетени 88 хил. лв. за 2015 г.
съобщителни услуги – 6 хил. лв., при отчетени 5 хил. лв. за 2015 г.
транспортни услуги – 20 хил. лв., при отчетени 18 хил. лв. за 2015 г.
разходи за вода, осветление и отопление – 8 хил. лв., при отчетени 7 хил. лв. за 2015 г.
разходи за публикации – 2 хил. лв., равни на отчетените за 2015 г.
разходи за консултантски дейности – 9 хил. лв., равни на отчетените за 2015 г.
въоръжена и противопожарна охрана – 32 хил. лв., при отчетени 26 хил. лв. за 2015 г.
суми при договори за инкасиране – 4 хил. лв., при отчетени 147 хил. лв. за 2015 г. други
разходи – 44 хил. лв., при отчетени 22 хил. лв. за 2015 г.
Разходите за амортизации са в размер на 30 хил. лв., при отчетени 26 хил. лв. за 2015г.
Разходите за възнаграждения са в размер на 436 хил. лв., при отчетени 293 хил. лв. за
2015 г.
Разходите за осигуровки са в размер на 174 хил. лв., при отчетени 122 хил. лв. за
2015 г.
Други разходи са в размер на 52 хил. лв., при отчетени 36 хил. лв. за 2015 г.
Разходите за текущ и авариен ремонт са в размер на 43 хил. лв., при отчетени 33 хил.
лв. за 2015 г.
1.7. Количества вода
Предложените от ВиК оператора годишни количества за доставяне на вода са равни на
отчетените за 2015 г., а за услугата отвеждане на отпадъчните води и пречистване на
отпадъчните води са равни на количествата за 2016 г. от одобрения бизнес план на
дружеството с решение на комисията № БП – 73 от 16.12.2015 г.
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Прогнозираните количества за отвеждане и пречистване на отпадъчните води, равни на
заложените за 2016 г. от одобрения бизнес план са обосновани от дружеството с аргументите,
че количествата за отвеждане на отпадъчните води са по-високи от отчетените за 2015 г. и поблизки до очакваните през 2016 г. от една страна и от друга страна с цел прилагане на единен
подход за определяне на количествата за пречистване на отпадъчните води във връзка с
въвеждане в експлоатация на нова ПСОВ – гр. Септември и ПСОВ – с. Карабунар през 2016 г.
Количества за 2016 г., с които са образувани предложените за утвърждаване цени са,
както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите
- 6 099 хил. м3
за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 3 639 хил. м3
за услугата пречистване на отпадъчни води
битови и приравнени към тях общ., търг. и др.
- 3 135 хил. м3
промишлени и други стопански потребители, в т.ч.:
степен на замърсяване 1
- 375 хил. м3
степен на замърсяване 2
- 100 м3
1.8. Необходими годишни приходи
Необходимите годишни приходи, предложени от ВиК оператора в заявлението за цени
са, както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите - 5 408 хил. лв., при утвърдени 5 358 хил.
лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води - 399 хил. лв., при утвърдени 431 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води - 1 301 хил. лв., при утвърдени 1 485 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-054 от 17.12.2008 г. на ДКЕВР е одобрен бизнес план на
„Водоснабдяване и канализация – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик за периода 2009 –
2013 г.
2. На „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик са
утвърдени цени с Решение на комисията № Ц-08/22.02.2010 г. за услугата доставяне на вода на
потребителите по метода „горна граница на цените“, с Решение № Ц-056/30.07.2008 г. за
услугата отвеждане на отпадъчните води и с Решение № Ц-075/18.12.2008 г. за услугата
пречистване на отпадъчните води по метода „норма на възвръщаемост на капитала“.
3. 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 редът за внасянето на
заявленията за утвърждаване и изменение на цените.
4. 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.
5. Съгласно т. 51 от Указанията, годишни корекции на цените се извършват на основата
на ценовия изчислителен модел за утвърдените цени на водоснабдителните и
канализационните услуги за предходния ценови период от регулаторния период.
6. С решение № БП – 22/11.05.2015 г. на КЕВР е одобрен внесения с вх. № В-17-243/04.03.2014 г., бизнес план за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г. на
„Водоснабдяване и канализация – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик.
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7. С решение № БП – 73/16.12.2015 г. на КЕВР е одобрен внесения с вх. № В-17-249/03.11.2015 г., допълнен бизнес план за 2016 г. на „Водоснабдяване и канализация – в
ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик.
8. 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.
3. Разходи и ценообразуващи елементи
След извършения преглед на заявлението за цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и
канализация – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик, разходите и ценообразуващите елементи
се определят в съответствие с изискванията на глава четвърта от Указанията за
водоснабдителната услуга и съгласно изискванията на Указанията за услугите отвеждане и
пречистване на отпадъчните води при прилагане на следния подход:
 Стойността на нетекущите активи включени в регулаторната база на активите е в
съответствие с годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2015 г. и ЕССО за 2015 г.;
 Условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) за услугата доставяне
на вода на потребителите се индексират със средногодишен инфлационен индекс (- 0,1%) за
2015 г., намален с коефициент за подобряване на ефективността Х = 0,1%;
 Условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) за услугите отвеждане и
пречистване на отпадъчните води се прогнозират на базата на отчетни данни за 2015 г.
съгласно ЕССО;
 Разходите за амортизации се изчисляват с амортизационни норми за регулаторни цели
в съответствие с отчетните данни за 2015 г. от ЕССО;
 Променливите разходи се определят на база натурални показатели по отчетни данни за
2015 г. и прогнози за 2016 г.;
 Средният размер на инвестициите се определя с инвестиционните разходи за 2016 г.,
съгласно одобрения бизнес план с решение № БП – 73 от 16.12.2015 г. на КЕВР;
 С оглед на двукратното удължаване на регулаторния период и установената тенденция
за намаляване на потреблението през него, количествата за доставяне на вода на
потребителите за 2016 г. се коригират на базата на отчетни данни за 2015 г. в съответствие с
изискванията на т. 38 и т. 41 от Указанията;
 Количествата за отвеждане и пречистване на отпадъчните води са равни на
количествата от одобрения бизнес план на дружеството за 2016 г. с решение на комисията №
БП – 73 от 16.12.2015 г.
 Всички останали ценообразуващи елементи, в т.ч. нормата на възвръщаемост на
капитала и необходимият оборотен капитал се определят с параметри, равни на утвърдените в
действащата цена за водоснабдителната услуга с решение № Ц-08/22.02.2010 г. на ДКЕВР по
метода „горна граница на цените“.
При прилагане на посочения подход, коригираните разходи и ценообразуващи
елементи са, както следва:
3.1. Дълготрайни активи
Признава се отчетната стойност на дълготрайните активи и съответната натрупана
амортизация за регулаторни цели за 2015 г. в съответствие с ЕССО, както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите
- 6 367 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 1 190 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
- 444 хил. лв.
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3.2. Среден размер на инвестициите
Признава се средногодишен размер инвестиции, образуван с одобрените инвестиции за
2016 г. по бизнес плана на дружеството с решение № БП – 73 от 16.12.2015 г. на КЕВР, в
съответствие с изискванията на т. 52 от Указанията, както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите
- 646 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
23 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
74 хил. лв.
3.3. Необходим оборотен капитал
Признава се необходим оборотен капитал определен при нетен цикъл 80 дни и 5 бр.
цикли в годината с параметри от решение № Ц-08/22.02.2010 г. на ДКЕВР съгласно
Указанията, както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите
- 1 024 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
50 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
276 хил. лв.
3.4. Регулаторна база на активите
Признава се стойност на РБА за регулираните услуги в съответствие с изискванията на
Указанията, както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите
- 3 765 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
345 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
388 хил. лв.
3.5. Норма на възвръщаемост на капитала
Признава се 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%, равна на утвърдената в действащата цена за услугата доставяне на вода на
потребителите образувана по метода „горна граница на цените“ и утвърдена с решение № Ц08/22.02.2010 г. на ДКЕВР.
3.6. Признати годишни разходи
3.6.1. Условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) за услугата
доставяне на вода, утвърдени с решение № Ц-08/22.02.2010 г. на ДКЕВР са индексирани със
средногодишен инфлационен индекс (- 0,1%) за 2015 г. по данни на НСИ за индекса на
потребителските цени.
Преизчислените условно-постоянни разходи (без разходите за амортизации) след
корекцията по т. 1 са коригирани с коефициент за подобряване на ефективността Х = 0,1%,
съгласно т. 55 от Указанията.
3.6.1.1. Разходите за амортизации се признават в съответствие с Единната система за
счетоводно отчитане за 2015 г., а средният размер на разходите за амортизации от инвестиции
за 2016 г., съгласно одобрения бизнес план за 2016 г. с решение № БП – 73 от 16.12.2015 г. на
КЕВР, както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите
- 517 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 146 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
30 хил. лв.
3.6.2. Променливи разходи
3.6.2.1. За услугата доставяне на вода на потребителите
 Предложените от ВиК оператора разходи за обеззаразяване в размер на 21 хил. лв. се
признават.
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 Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични нужди в
размер на 1 002 хил. лв. се признават.
 Предложените от ВиК оператора разходи за такса за водоползване в размер на 305
хил. лв. изчислени на база отчетни данни за 2015 г. и съгласно Тарифата за таксите за
водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г.,
изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г. се признават.
 Предложените от ВиК оператора разходи за такса регулиране в размер на 31 хил. лв. се
признават.
3.6.2.2. За услугата отвеждане на отпадъчни води
 Предложените от В и К оператора разходи за електроенергия за технологични нужди в
размер на 14 хил. лв. се признават.
3.6.2.2. За услугата пречистване на отпадъчни води
 Предложените от ВиК оператора разходи за обеззаразяване в размер на 2 хил. лв. се
признават.
 Предложените от ВиК оператора разходи за коагуланти в размер на 23 хил. лв. се
признават.
 Предложените от ВиК оператора разходи за ЛТК в размер на 17 хил. лв. се признават.
 Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични нужди в
размер на 224 хил. лв. се признават, при отчитане на следните фактори:
- за ПСОВ Пазарджик – отчет и прогноза на потребление на електрическа енергия по нива
на напрежение;
- за ПСОВ Септември и ПСОВ Карабунар (приети за експлоатация от началото на м. юли
2016 г.) – по данни за реално консумирана електрическа енергия;
- действащи цени на електрическа енергия ниско напрежение, мрежови услуги и надбавки,
утвърдени с Решение № Ц-19/30.06.2016 г. на Комисията;
- действаща цена на електрическа енергия средно и ниско напрежение на свободен пазар,
съгласно Договор от 01.12.2015 г. за „Доставка на активна нетна електрическа енергия по две
обособени позиции“ – Обособена позиция 1 – Доставка на електрическа енергия и
координатор на стандартна балансираща група СрН; Обособена позиция 2 – Доставка на
електрическа енергия НН“, сключен с „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД.
3.7. Количества вода
Признават се годишни количества за доставяне на вода, равни на отчетените за 2015 г.
и количества за отвеждане и пречистване на отпадъчните води, равни на количествата за 2016
г. от одобрения бизнес план на дружеството с решение на комисията № БП – 73 от 16.12.2015
г., както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите
- 6 099 хил. м3
за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 3 639 хил. м3
за услугата пречистване на отпадъчни води
битови и приравнени към тях общ., търг. и др.
- 3 135 хил. м3
промишлени и други стопански потребители, в т.ч.:
степен на замърсяване 1
- 375 хил. м3
степен на замърсяване 2
- 100 м3
3.8. Необходими годишни приходи
Във връзка с гореизложените корекции на ценообразуващите елементи и разходите,
предложените от ВиК оператора необходими годишни приходи се признават, както следва:
за услугата доставяне на вода на потребителите
- 5 414 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
399 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчни води
- 1 301 хил. лв.
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3.9. Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги
Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е 2,74 лв./куб.м, изчислена съгласно
§ 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област
Пазарджик за 2015 г. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване
и канализация – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик 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
водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация – в
ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик са, както следва:
Признати годишни разходи:
за услугата доставяне на вода на потребителите
за услугата отвеждане на отпадъчните води
за услугата пречистване на отпадъчните води

-

5 125 хил. лв.
373 хил. лв.
1 272 хил. лв.

Регулаторна база на активите:
за услугата доставяне на вода на потребителите
за услугата отвеждане на отпадъчните води
за услугата пречистване на отпадъчните води

-

3 765 хил. лв.
345 хил. лв.
388 хил. лв.

Необходим оборотен капитал:
за услугата доставяне на вода на потребителите
1 024 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
50 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
276 хил. лв.
Необходимият оборотен капитал е определен при нетен цикъл 80 дни и 5 бр. цикли в
годината с параметри от решение № Ц-08/22.02.2010 г. на ДКЕВР съгласно Указанията.
Норма на възвръщаемост на капитала:
Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е 7,70%, определена
при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,93% с данъчна ставка 10,00%, равна на
утвърдената с решение № Ц-08/22.02.2010 г. на ДКЕВР съгласно Указанията.
Необходими годишни приходи:
за услугата доставяне на вода на потребителите
за услугата отвеждане на отпадъчните води
за услугата пречистване на отпадъчните води

-

5 414 хил. лв.
399 хил. лв.
1 301 хил. лв.

Количествата вода:
за услугата доставяне на вода на потребителите
за услугата отвеждане на отпадъчните води
за услугата пречистване на отпадъчните води

-

6 099 хил. м3
3 639 хил. м3
3 510 хил. м3
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Цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация” ЕООД,
гр. Пазарджик:
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите
Цена за услугата отвеждане на отпадъчни води
Цена за услугата пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнени към тях общ., търг. и др.
Промишлени и други стопански потребители, в т.ч.:
степен на замърсяване 1
степен на замърсяване 2

0,89 лв./куб.м
0,12 лв./куб.м
0,36 лв./куб.м
0,44 лв./куб.м
0,54 лв./куб.м

(В цените не е 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
закрито заседание на Комисията, проведено на 6.10.2016 г., с протоколно решение по т. 1 от
протокол № 197/06.10.2016 г. е приет доклада на работната група с вх. № В-Дк-154/03.10.2016
г. и е определена дата за провеждането на открито заседание и обществено обсъждане на
предложението за цени на 12.10.2016 г. от 10.00 ч.
С писмо на КЕВР, изх. № В-17-24-12/06.10.2016 г. „Водоснабдяване и канализация – в
ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик е уведомено за провеждане на заседание на Комисията, на
което се явиха: г-н Атанас Узунов – управител; г-н Димитър Вуцев – главен счетоводител и
г-н Димитър Мишев – ръководител ПТО.
А. Узунов – управител изразява становище, че доклада е разгледан и информацията по
заявените цени е обективно отразена. Посочва, че предложеното увеличение на цените се
налага с цел подобряване на финансовото състояние на дружеството за изпълнение на
инвестиционната програма и бизнес плана, като се има предвид, че статутът на дружеството
„в ликвидация“ не позволява ползване на други финансови механизми. Необходимо е
генериране и на допълнителен финансов ресурс за изпълнение на доста по-високите
изисквания на бизнес плана през следващия регулаторен период, разчитайки само на тези
собствени средства. Предложеното увеличение за цените на ВиК услуги е съобразено най-вече
с поносимостта от населението в региона. Посочва, че има подкрепа от местната власт и се
счита, че обществеността ще прояви разбиране с цел подобряване на качеството на ВиК
услугите.
Д. Мишев – ръководител ПТО изказа мнение, че цената не е променяна от 2010 г. в
дружеството, а оттогава средната цена на електроенергията, която се ползва, като цена на kWh
е увеличена с 28%. Същевременно, 95% от водата е помпажна, така че доста години „караме
на мускули“, мъчейки се да подобряваме енергийната ефективност.
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4.2. Обществено обсъждане
С писмо на КЕВР с изх. № В-04-00-104/06.10.2016 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 в и
к операторите в република България, Федерация на потребителите в България, Федерация
(строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа, Комисия за защита на потребителите,
Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата,
Българска стопанска камара, Българска национална асоциация Активни потребители,
Гражданско движение „ДНЕС“ и община Пазарджик.
На общественото обсъждане присъства: г-н Красимир Богоев – заместник-председател
на Национален браншов синдикат “Водоснабдител”- КНСБ.
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на Република
България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Българска асоциация
по водите, Съюза на в и к операторите в република България, Федерация на потребителите в
България, Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа, Комисия за
защита на потребителите, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска
търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Българска национална асоциация
Активни потребители, Гражданско движение „ДНЕС“ и община Пазарджик не изпращат свои
представители.
Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масова
информация. Направени са следните изказвания:
К. Богоев – Национален браншов синдикат “Водоснабдител”- КНСБ заяви, че на всяко
обществено обсъждане, когато се касае за ВиК сектора, НБС – КНСБ са тук и са коректни и
лоялни партньори на работодателите от ВиК сектора. Отбелязва, че „Водоснабдяване и
канализация – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик работи 13 години в една абсурдна
ситуация, която се нарича ликвидация и вероятно, както спомена г-н Мишев „на мускули“ и
явно са изчерпали вече вътрешните ресурси. В тази връзка, Комисията няма забележки, както
и дружеството, т.е. работната група и ВиК дружеството са работили в синхрон и са постигнали
един добър и за двете страни резултат, и да се надявам, че е и за потребителите, защото това
касае и качеството на услугата, която предоставя ВиК дружеството.
Г-н Богоев отправи призив към управителя на ВиК дружеството, ако стабилизира
финансовото състояние с това увеличение, да помисли и за някакъв ръст на работните заплати
на работещите в дружеството, като синдикална позиция, която винаги е отстоявана на тези
обсъждания.
4.3. Постъпили писмени възражения
В регламентирания 14-дневен срок след проведеното обществено обсъждане не са
постъпили възражения.
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-17-2412/31.08.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните
услуги на „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик
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КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
I. Утвърждава на „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация” ЕООД, гр.
Пазарджик ценообразуващи елементи на цените по т. II, както следва:
Признати годишни разходи:
за услугата доставяне на вода на потребителите
за услугата отвеждане на отпадъчните води
за услугата пречистване на отпадъчните води

-

5 125 хил. лв.
373 хил. лв.
1 272 хил. лв.

Регулаторна база на активите:
за услугата доставяне на вода на потребителите
за услугата отвеждане на отпадъчните води
за услугата пречистване на отпадъчните води

-

3 765 хил. лв.
345 хил. лв.
388 хил. лв.

Необходим оборотен капитал:
за услугата доставяне на вода на потребителите
1 024 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води
50 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води
276 хил. лв.
Необходимият оборотен капитал е определен при нетен цикъл 80 дни и 5 бр. цикли в
годината с параметри от решение № Ц-08/22.02.2010 г. на ДКЕВР съгласно Указанията.
Норма на възвръщаемост на капитала:
Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е 7,70%, определена
при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,93% с данъчна ставка 10,00%, равна на
утвърдената с решение № Ц-08/22.02.2010 г. на ДКЕВР съгласно Указанията.
Необходими годишни приходи:
за услугата доставяне на вода на потребителите
за услугата отвеждане на отпадъчните води
за услугата пречистване на отпадъчните води

-

5 414 хил. лв.
399 хил. лв.
1 301 хил. лв.

Количествата вода:
за услугата доставяне на вода на потребителите
за услугата отвеждане на отпадъчните води
за услугата пречистване на отпадъчните води

-

6 099 хил. м3
3 639 хил. м3
3 510 хил. м3

ІІ. Утвърждава, считано от 01.11.2016 г. цени без ДДС за водоснабдителните и
канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация – в
ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик, както следва:
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите
Цена за услугата отвеждане на отпадъчни води
Цена за услугата пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнени към тях общ., търг. и др.
Промишлени и други стопански потребители, в т.ч.:
степен на замърсяване 1
степен на замърсяване 2

0,89 лв./куб.м
0,12 лв./куб.м
0,36 лв./куб.м
0,44 лв./куб.м
0,54 лв./куб.м

(В цените не е включен ДДС).
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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
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