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До 
Комисия за енергийно и  

водно регулиране 
гр.София 

 
 

ПИСМЕНИ СЪОБРАЖЕНИЯ 
към заявление за преразглеждане на цените на доставяните 

водоснабдителните и канализационни услуги от ВИК ООД Димитровград  

 
От инж.Георги Атанасов Тенчев, 

управител на ВИК ООД,  
седалище и адрес на управление: 

гр.Димитровград, ул.Захари Зограф” №36 
ЕИК: 836005135. 

 
 

Правно основание: 
Чл.19 от Закона за регулиране на 

 водоснабдителните и канализационните услуги 
 
Уважаеми Г-н Председател,  
 

С Решение №Ц-014 от 20.04.2011г. на ДКЕВР, при прилагане на метод на 
регулиране чрез стимули ”Горна граница на цени”, са утвърдени цени, за обслужване 
на потребителите на ВиК услуги от ВИК ООД Димитровград като конкретните 
стойности без начислен ДДС са : 1,17 лв.-доставяне на вода, 0,12 лв.- отвеждане на 
отпадъчни води и 0,26 лв.-пречистване на отпадъчни води. Това са действащите 
цени от 2011г. до настоящия момент. 

С Решение №ПП-3/09.05.2017г.  на КЕВР бе прекратено административното 
производство, поради което не бе одобрен представеният от ВИК ООД Димитровград 
бизнес план за регулаторен период 2017-2021г. и не беше разгледано заявление с 
вх.№В-17-13-7/30.06.2016г за утвърждаване на цени на ВиК услуги. Съображенията на 
комисията изложени в посоченото решение са, че видно от от Решение № 267 от 
26.05.2016 г. на Общински съвет - Димитровград и Протокол № 12 от 21.07.2016 г. на 
Общото събрание на АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване 
и канализация” ЕООД, гр. Хасково, обособената територия на „ВИК” ООД, гр. 
Димитровград е прекратена, поради присъединяване на община Димитровград, към 
АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” 
ЕООД, гр. Хасково. В резултат на това обстоятелство и на основание чл.198о от Закона 
за водите/ЗВ/ комисията е стигнала до извод, че ВИК ООД Димитровград няма 
обособена териотория, поради което не следва да се разглежда бизнес плана на 
оператор, който включва мероприятия , които да се осъществяват върху прекратена 
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обособена територия. Въз основа на събраните в административното производство 
доказателства и предвид разпоредбата на § 9, ал. 11 от Преходни и заключителни 
разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закон за водите (обн. ДВ, бр. 103 от 
2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.), комисията е направила извод, че „ВиК” ООД, гр. 
Димитровград ще продължи да извършва временно действията по стопанисване, 
поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето 
на ВиК услуги на потребителите на територията на община Димитровград, до 
сключването на анекс към договора между АВиК на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково и „Водоснабдяване 
и канализация” ЕООД, гр. Хасково, но без да има обособена територия по смисъла на 
чл. 198а от ЗВ, тъй като същата е прекратена, а община Димитровград е присъединена 
към АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” 
ЕООД, гр. Хасково.  

С протоколно решение №17/02.11.2018г. на ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ 
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ “ ЕООД – ХАСКОВО е прието 
допълнително споразумение №1 към договор за стопанисване, поддържане и 
експлоатиране на ВиК системите и съоръженията, и предоставяне на водоснабдителни 
и канализационни услуги, сключен на 14.04.2016г. между АВиК и оператор ВиК ЕООД 
гр.Хасково. В чл.12.3 от обсъжданото допълнително споразумение е предвидено „ВиК 
ЕООД гр.Хасково да започне фактически и изцяло да предоставя ВиК услуги на 
потребителите на териториите на община Димитровград и да стопанисва, поддържа и 
експлоатира публичните активи на териториите на община Димитровград считано от 
01.01.2021г. при вписване на реализирано преобразуване на двете търговски дружества 
ВИК ООД Димитровград и ВиК ЕООД Хасково.  От посочения текст се изяснява, че 
условие за започване на предоставяне на ВиК услуги от страна на ВиК ЕООД 
Хасково на територията на общ.Димитровград е финализиране на юридическия 
процес за поемане на дейността на ВИК ООД Димитровград от  ВиК ЕООД 
Хасково. Същевременно липсва сигурност, че посочената в чл.12.3 от 
Допълнително споразумение №1 процедура ще приключи до края на 2020г. предвид 
и на усложената епидемиологична обстановка във връзка с разразилата се 
медицинска криза с инфекцията от коронавирус. 

В обобщение на изложеното, определеното като временно стопанисване, 
поддържане и експлоатация на ВиК системите и съораженията, както и предоставяне на 
ВиК услугите на потребителите на територията на общ.Димитровград от ВИК ООД 
Димитровград, продължава вече 4-та година, като липсва гаранция , че няма да се 
наложи дружеството да продължи да изпълнява функция на ВиК оператор и за 
определен период от време през 2021г. 

 В същото време през обсъждания период се повишиха всички основни разходи, 
необходими за осъществяване на дейността от ВИК Димитровград- цена на 
електрическа енергия, горива, материали и минималната работна заплата. Освен 
повишаване на разходите е налице и трайна тенденция за съществено намаление 
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на отчитаните приходи. Особено остро обсъждания спад на потребление на ВиК 
услуги се наблюдава през последните две години. Причини за по-ниското потребление 
на ВиК услуги е от една страна намаление на населението на Община Димитровград 
поради имиграцията на жителите на общината в други държави и преместването им в 
по-големите градове в страната. От друга страна, следвайки общата тенденция за 
цялата страна, е налице влошаване на възрастовата структура на населението в Община 
Димитровград. Това обстоятелство води обективно и до спад в потребяваната вода, тъй 
като по-възрастните потребители консумират по-малък обем на ВиК услуги. 

Като илюстрация на изложеното може да послужат следната примери: 
I. Сравнение между прогнозните и отчетените разходи за регулираните 

услуги и системи съгласно последното решение за одобрение на допълнение на 
бизнес план на дружеството през 2016г. и отчетените резултати за 2019г. 

/сумите са дадени в хиляди левове/:   
Одобрени прогнозни 
разходи за 2016г. съгласно 
Решение №БП-
15/04.02.2016г. на КВЕР 

Отчетени разходи за 2019г.  Разлики и процент на 
изменение 

Доставяне на вода на 
потребителите: 
2444  

Доставяне на вода на 
потребителите: 
2657 

Доставяне на вода на 
потребителите: 
Увеличаване на 
отчетените през 2019 
разходи със сумата от 213 
или 8,71 % в процентно 
изражение спрямо 
одобрените прогнозни 
разходи през 2016г. 

Отвеждане на отпадъчни 
води: 
174  

Отвеждане на отпадъчни 
води: 
139 
 

Отвеждане на отпадъчни 
води: 
Намаление на отчетените 
през 2019 разходи със 
сумата от 35 или 20,12 % 
в процентно изражение 
спрямо одобрените 
прогнозни разходи през 
2016г. 

Пречистване на отпадъчни 
води: 
398 

Пречистване на отпадъчни 
води: 
454 

Пречистване на отпадъчни 
води: 
Увеличаване на 
отчетените през 2019 
разходи със сумата от 56 
или 14,07 % в процентно 
изражение спрямо 
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одобрените прогнозни 
разходи през 2016г. 

Общо: 3016 Общо: 3250 Общо: Увеличаване на 
отчетените през 2019 
разходи със сумата от 234 
или 7,76 % в процентно 
изражение спрямо 
одобрените прогнозни 
разходи през 2016г. 

 
II. Сравнение между прогнозните и отчетените приходи за регулираните 

услуги и системи съгласно последното решение за одобрение на допълнение на 
бизнес план на дружеството през 2016г. и отчетените резултати за 2019г. 

/ сумите са дадени в хиляди левове/: 
Одобрени прогнозни 
приходи за 2016г. съгласно 
Решение №БП-
15/04.02.2016г. на КВЕР 

Отчетени приходи за 
2019г.  
 

Разлики и процент на 
изменение: 
 

Доставяне на вода на 
потребителите: 
2539 

Доставяне на вода на 
потребителите: 
2333 

Доставяне на вода на 
потребителите: 
Намаление на отчетените 
през 2019 приходи със 
сумата от 206 или 8,12 % 
в процентно изражение 
спрямо одобрените 
прогнозни приходи през 
2016г. 

Отвеждане на отпадъчни 
води: 
184 

Отвеждане на отпадъчни 
води: 
168 

Отвеждане на отпадъчни 
води: 
Намаление на отчетените 
през 2019 приходи със 
сумата от 16 или 8,70 % в 
процентно изражение 
спрямо одобрените 
прогнозни приходи през 
2016г. 

Пречистване на отпадъчни 
води 
398 
 

Пречистване на отпадъчни 
води 
364 

Пречистване на отпадъчни 
води: 
Намаление на отчетените 
през 2019 приходи със 
сумата от 34 или 8,55 % в 
процентно изражение 
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спрямо одобрените 
прогнозни приходи през 
2016г. 

Общо:3121 Общо:2865 Общо: Намаление на 
отчетените през 2019 
приходи със сумата от 256 
или 8,11 % в процентно 
изражение спрямо 
одобрените прогнозни 
приходи през 2016г. 

 
III. Сравнение между прогнозното и отчетеното количество на 

реализираната доставка на вода съгласно последното решение за одобрение на 
допълнение на бизнес план на дружеството през 2016г. и годишния финансов 
отчет за 2019г. 

/ сума в хиляди куб.м/: 
Одобрено прогнозно 
количество на реализирана 
доставка на вода за 2016г. 
съгласно Решение №БП-
15/04.02.2016г. на КВЕР 

Отчетеното количество за 
2019г.  

 

2170 1994 Намаление на отчетеното 
количество реализирана 
вода със 176 или  с 8,11% 
в процентно изражение 
спрямо одобреното 
прогнозно количество 
през 2016г. 

   
 
Посочените примери ясно показват, че е реализирано съществено изменение в 

икономически обоснованите разходи и приходи между одобрените стойности от КВЕР 
през 2016г. залегнали при преутвърждаване на действащата от 2011г. цена на доставка 
на ВиК услуги и стойностите , които са отчетени през 2019г. Посочената тенденция е 
трайна и е налице при планираните от ВИК ООД Димитровград приходи и разходи за 
2020г. ВИК ООД Димитровград досега използва всички резерви, за да поддържа повече 
от 9 години една и съща цена на доставяните услуги, които предоставя на своите 
клиенти, но предвид очертаните негативни тенденции,  с определената през 2011 г. 
цена вече е абсолютно невъзможно ВиК операторът да продължи да осъществява 
дейност с необходимото качество. Нещо повече съществува реален риск ВИК ООД 
Димитровград да изпадне в неплатежоспособност и невъзможност да покрива 
текущите си разходи, включително за електрическа енергия, което ще доведе и до 
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преустановяване на доставяне на ВиК услуги на територията на община 
Димитровград. 

 С оглед на гореизложеното , поддържаме че при създалата се ситуация, е 
осъществен фактическия състав за преразглеждане на цените по чл.19 от Закона за 
регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и чл.31 ал.1 и сл. от 
НАРЕДБА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И 
КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ УСЛУГИ. Налице е съществено намаление на 
приходите на дружеството при условията на трайно увеличение на 
икономическите обоснованите разходи  на ВиК оператора спрямо предвидените и 
одобрени показатели от КВЕР при последното утвърждаване на цените на ВИК 
ООД Димитровград за доставка на ВиК услуги извършено с Решение №Ц-014 от 
20.04.2011г. на ДКЕВР и Решение №БП-15/04.02.2016г. на КВЕР. Неблагоприятните 
изменения на референтните показатели са непредвидени и непредотвратими събития 
поради обстоятелството, че ВИК ООД Димитровград обслужва като ВиК оператор 
бившата обособена територия на общ.Димитровград, без юридическа възможност 
да приеме бизнес план , с който да направи необходимите разчети както и да 
получи автоматичното увеличение на цената при регулиране на цената по метода 
„горна граница на цени”. Продължителността на временното обслужване 
приближава 4 години и няма никаква гаранция, че няма да бъде продължено и 
през 2021г. Изпълнено е и условието на чл.32 ал.1, т.2 от Наредбата , тъй като ВИК 
оператора е положил дължимата грижа, но поради обективни причини не може да 
влияе на процеса за приключване на прицедурата по поемане на дейността на ВИК 
ООД Димитровград от ВиК ЕООД Хасково, доколкото дружеството ни не участва във 
вземането на решенията при извършване на присъединяването на община 
Димитровград към обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД- Хасково, в 
съответствие с политиката на окрупняване на ВиК сектора. 

Ето защо предлагаме на комисията да преразгледа цените на доставка на ВиК 
услуги като утвърди следните стойности за 2020г: 

-Цена за услугата:  Доставяне на вода за потребителите – 1,39 лв. За куб.м без 
ДДС. 

-Цена за услугата : Отвеждане на отпадъчни води -0,14 лв. за куб.м без ДДС. 
-Цена за услугата: Пречистване на отпадъчни води – 0,35 лл. за куб.м без ДДС. 

 
Посочените цени да влезнат в сила от 01.10.2020г. и да се прилагат до 

приключване на процедурата по окончателно преминаване на обслужване на община 
Димитровград от ВиК Хасково ЕООД. 

 
 
 
 
Дата:13.08.2020г.                                                               С уважение.................... 
гр.Димитровград                                                               /инж.Георги Тенчев/ 

 


