ПРОЕКТ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № ____
от_____________2014 година
за изменение и допълнение на Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните
и канализационните услуги, приета с Постановление № 73 на Министерския съвет от
2006 г. (обн., ДВ, бр. 32 от 2006 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И:
§ 1. В чл. 2 досегашният текст става ал. 1 и се създава нова алинея 2 със следното
съдържание:
„(2) Комисията регулира и цените, по които В и К оператори или други предприятия
доставят вода от техни или предоставени им за експлоатация водовземни съоръжения или
системи до водоснабдителни системи на други В и К оператори.“
§ 2. В чл. 5, ал. 9 накрая се поставя запетая и се добавя „след одобрение от комисията.“
§ 3. В чл. 6 се създава нова алинея 3 със следното съдържание:
„(3) Цените, по които В и К оператори или други предприятия доставят вода от техни
или предоставени им за експлоатация водовземни съоръжения или системи до
водоснабдителни системи на други В и К оператори се определят в лева за кубичен метър.“
§ 4. Създава се нов чл. 6а със следното съдържание:
„Чл. 6а. Комисията открива процедура за изменение на цените служебно или по искане
на В и К оператор:
1.
в съответствие с прилагания метод на ценово регулиране;
2.
в случаите по чл. 19 от ЗРВКУ.“
§ 5. Чл.7 се изменя така:
„Чл. 7. Цените на В и К услугите се утвърждават от комисията съобразно цялостното
изпълнение на бизнес плана на В и К оператора, включително като се отчитат определените
единни показатели за ефективност на В и К операторите.“
§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Комисията може да коригира необходимите приходи на В и К оператора за всеки
ценови период от регулаторния период в зависимост от изпълнението през предходния ценови
период на: годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите,
определените единни показатели за ефективност на В и К операторите, както и изпълнението
на инвестиционната програма.
2. Алинея 2 се заличава.
§ 7. В чл.10 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Признатият размер на разходите по ал. 1 се утвърждава от комисията. Оценката за
икономическа обоснованост на разходите и връзката им с изпълнение на регулираните
дейности се извършва въз основа на сравнителни анализи при използване на данни от
националната и международната практика, и като се вземат предвид отчетените резултати на
регулираните дружества в съответствие с принципите на регулирането по ЗРВКУ.“
2. В ал. 3 след „представя” се добавя „подробна”.
§ 8. В чл.17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „водни количества” се заменят с „параметри на водопроводно
отклонение”.
1. В ал. 2 думите „отпадъчни водни количества” се заменят с „параметри на
канализационно отклонение”.
§ 9. Заглавието на Глава Трета се изменя така:
„Глава трета
РЕД ЗА ВНАСЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ.
ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ“
§ 10. Чл.18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) В едномесечен срок преди подаване на заявление за утвърждаване на цени
от В и К оператора, същият оповестява по подходящ начин в средствата за масово
осведомяване предложението си за нови цени или за изменение на действащи цени, както и го
публикува на интернет страницата си.
(2) В случаите, в които комисията открива процедура за изменение на цените служебно,
образуваните нови цени се публикуват на интернет страницата на комисията в едномесечен
срок преди окончателното им утвърждаване.“
§ 11. В чл.19 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Заявленията по ал. 1 се подават от 30 април до 30 септември на съответната
календарна година.“
2. Създава се нова алинея 3 със следното съдържание:
„(3) В случай на оттегляне на внесеното заявление от В и К оператора, комисията може
да не прекрати административното производство и да утвърди цени въз основа на данните, с
които разполага.“

3. Създава се нова алинея 4 със следното съдържание:
„(4) Производството за определяне на цени може да се открие и служебно от комисията
в съответствие с метода на ценово регулиране.“
4. Досегашната алинея 3 става алинея 5.
§ 12. В чл. 21, ал. 1 „7-дневен” се заменя с „10-дневен”.
§ 13. В Допълнителната разпоредба, §1, т.13 се изменя така:
„13. "Ценови период" е период, през който цените остават непроменени - не по-малко
от една година, считано от датата на утвърждаване на действащите цени.“
§ 14. В Преходните и заключителни разпоредби § 6, § 7, § 8, §9 и § 10 се заличават.
§ 15. Навсякъде в текста на наредбата (в чл. 13, ал. 1, т. 4; в чл. 15, ал. 1 и в чл. 16, ал. 1)
„степента на замърсяване“ се заменя със „степента на замърсеност“.

МОТИВИ
за изменение и допълнение на Наредбата за регулиране на цените на
водоснабдителните и канализационните услуги
Измененията и допълненията в наредбата, които се предлагат, са насочени основно към
прецизиране и подобряване на норми от действащата към момента правна регламентация,
свързана с регулаторната дейност на комисията по отношение цените на В и К услугите и
обусловени от анализа на резултатите от досегашното им прилагане.
Предлаганите изменения и допълнения няма да внесат затруднения в дейността на В и
К операторите или съществени промени в досегашните процедури. С приемането им се цели
по-ясна регламентация и оптимизиране на реда и условията, при които ще се осъществява
занапред административната регулация на цените на В и К услугите.
Запазват се основните принципи и положения, касаещи методите за регулиране на
цените, правилата за тяхното образуване, редът за внасяне и утвърждаване на предложения за
цени от В и К операторите.
С проекта за изменение и допълнение на НРЦВКУ изрично се регламентират:
Правото на комисията да регулира и цените, по които В и К оператори или други
предприятия доставят вода от техни или предоставени им за експлоатация водовземни
съоръжения или системи до водоснабдителни системи на други В и К оператори, както и
начинът на определяне на тези цени - в лева за кубичен метър;
Предпоставките, редът и условията, при които комисията може да открива
служебно процедура за изменение на цените;
Правила, по които комисията извършва оценката за икономическа обоснованост
на разходите на В и К операторите и връзката им с изпълнение на регулираните дейности, а
именно: въз основа на сравнителни анализи при използване на данни от националната и

международната практика и отчетените резултати на регулираните дружества в съответствие с
принципите на регулирането по ЗРВКУ;
Възможността комисията, в случай на оттегляне на внесеното заявление от В и К
оператора, да не прекрати административното производство и да утвърди цени въз основа на
данните, с които разполага.
Въвеждат се допълнителни критерии - определени единни показатели за ефективност
на В и К операторите, въз основа на които комисията утвърждава цените на В и К услугите,
както и се прецизира възможността за корекция в размера на необходимите приходи на В и К
оператора за всеки ценови период от регулаторния период, в зависимост от изпълнението през
предходния ценови период на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К
услугите, посочените по-горе единни показатели за ефективност на В и К операторите и
изпълнението на инвестиционната програма.
Навсякъде в НРЦВКУ (чл. 13, ал. 1, т. 4; чл. 15, ал. 1 и чл. 16, ал. 1) терминът „степен
на замърсяване“ се заменя със „степен на замърсеност“, с оглед уеднаквяване на текста на
наредбата с терминологията, възприета в останалите нормативни актове в областта на водите,
водоснабдителните и канализационните услуги.
Отпадат изцяло текстовете на § 6, § 7, § 8, § 9 и § 10 от преходните и заключителни
разпоредби на наредбата, тъй като същите дублират текстове в други подзаконови нормативни
актове по приложението на ЗРВКУ и ЗВ (Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за
присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните
системи) и съдържанието им систематически не попада в обхвата на приложение на
разпоредбите на НРЦВКУ.

