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По време на проведено на 22.06.2021 г. заседание, Комисията за контрол по изпълнението
на Договора за концесия, сключен между Столична община и „Софийска вода” за доставка на
водоснабдителни
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канализационни
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Съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредбата за мониторинга, управлението и контрола на
концесиите, министрите, респективно кметовете на общини изпращат за публикуване в
информационния раздел на Националния концесионен регистър годишните отчети за
изпълнението на включените в съответния план на действие проекти и на сключените от тях
концесионни договори в срок до 30 дни след тяхното одобряване от Министерски съвет, съответно
от общинския съвет.
Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 40, ал. 3, т. 4, във връзка с чл. 132 от Закона
за концесиите, предлагам на Столичен общински съвет да одобри приложения в настоящия доклад
Годишен отчет за 2020 г.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация прилагам и проект на Решение.
Приложения:
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1. Годишен отчет за 2020 г., в изпълнение на чл. 40, ал. 3, т. 4, във
връзка с чл. 132 от Закон за концесиите;
2. Проект на решение.
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ПРОЕКТ!
Р Е Ш Е Н И Е № _____
на Столичния общински съвет
от _________2021 година
За одобряване на Годишен отчет за изпълнение на Договора за концесия, сключен
между Столична община и „Софийска вода” АД на 23.12.1999 г., в сила от 06.10.2000 г., за
предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Столична
община за 2020 г.
На основание чл. 40, ал. 3, т. 4, във връзка с чл. 132 от Закон за концесиите и чл. 21,
ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И
Р Е Ш И :

С Ъ В Е Т

Одобрява Годишен отчет за изпълнение на Договора за концесия, сключен между
Столична община и „Софийска вода” АД на 23.12.1999 г., в сила от 06.10.2000 г., за
предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Столична
община за 2020 г.
II. Възлага на кмета на Столична община да изпрати одобрения годишен отчет на
електронен носител за публикуване в информационния раздел на Националния
концесионен регистър в срок до 30 дни от датата на решението.
I.

Настоящото решение е прието на __ заседание на Столичния общински съвет,
проведено на _______ 2021 г., Протокол № ____ , т. ____ от дневния ред, по доклад №
_____________________ / _______ 2021г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния
общински съвет. Контролът по изпълнение на Решението се възлага на Постоянната комисия
по инженерна инфраструктура и енергийно планиране на Столичен общински съвет.
Председател на Столичния
общински съвет:
Елен Герджиков
Юрист от
Администрацията на СО:

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
за изпълнение на Договора за концесия, сключен между Столична община и
„Софийска вода” АД за 2020г.

Настоящият Годишен отчет за изпълнение на Договора за концесия, във връзка с
доставката на водоснабдителни и канализационни услуги за Столична община,
сключен между Столична община и „Софийска вода” АД на 23.12.1999г., в сила от
6.10.2000г., наричан за кратко Договор за концесия (ДК) през 2020г. е изготвен в
изпълнение на чл.40, ал.3, т.4, във връзка с чл.132 от Закон за концесиите.
Към Концесионния договор са подписани допълнителни споразумения: Първо
допълнително споразумение от 15 декември 2000г. (ПДС), Второ допълнително
споразумение от 19 март 2008г. (ВДС), Анекс към Второ допълнително споразумение от
17 октомври 2008г. (Анекс към ВДС) и Трето допълнително споразумение от 23.03.2018г.
(ТДС).
Концесионният договор е сключен след проведен конкурс в съответствие с глава осма от
Закона за общинската собственост (отм., ДВ, бр. 35 от 2006 г., в сила от 1 юли 2006 г.) и
при условия и процедури, установени с Наредбата за предоставяне на концесии на
Столичен общински съвет, Анекс №1 към Решение №1, съгласно Протокол № 26 от 3
април 1997г., с изменения от 9 ноември 1998г., 30 ноември 1998г. и 24 май 1999г.
Концедентът е предоставил на Концесионера специално право за ползване на Публичните
активи, а той е приел изключително разрешение да предоставя Услугите по
водоснабдяването и канализацията, включително експлоатацията и поддръжката на
Системата в границите на Концесионната площ – територията на Столична община.
Принадлежности към обекта на концесията: Цялото имущество, представляващо
публични активи, които се използват при предоставяне на водоснабдителни и
канализационни услуги в рамките на Столична община, в т.ч: предоставените на
Концесионера преди Датата на влизане в сила на Концесионния договор; всички нови
публични активи, определени с Договора за концесия; всички изменения, смени,
подновявания, модернизации или промени на който и да е от публичните активи след
Датата на влизане в сила.
Концесионният договор е сключен за срок от 25 години, считано от 06.10.2000г. - до
06.10.2025г. В Концесионния договор не са предвидени удължавания на срока на
концесията и концесионно възнаграждание.
На 05.05.2021г. Концесионерът е представил в Столична община Доклад за изпълнение на
Концесионния договор през 2020г.
На 15.06.2021г. Концесионерът е представил в Столична община Годишен финансов отчет
за 2020г., заверен от регистриран одитор и приет на Общо събрание на акционерите.
I.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕСИОНЕРА

1.

Трето допълнително споразумение към Договора за концесия
Годишен отчет за изпълнение на Договора за концесия за 2020г.

С подписване на Трето допълнително споразумение към Договора за концесия на 23 март
2018 г. Столична община и „Софийска вода“АД се споразумяват по някои въпроси,
свързани с наближаващото изтичане срока на концесията и произтичащата от това
необходимост да се осигури гладкото приключване на Проекта.
Въвеждат се нови задължителни нива на инвестиции, които Концесионерът следва да
извърши до края на концесията.
Съгласно условията на одобрения Бизнес план с Решение № БП-Ц-1/29.03.2017г. на
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), Концесионерът е поел ангажимент
да изплати изцяло всички свои задължения по Договор за заем до края на регулаторния
период 2017 – 2021 г., освен ако не е възпрепятстван, поради причини и обстоятелства
извън неговия контрол. Предвидено е да отпадане договорно установената норма на
възвращаемост на капитала от 17% след пълното изплащане на заемите на „Софийска
вода“АД, при условие, че Бизнес плана за регулаторния период 2017-2021г., одобрен с
Решение № БП-Ц-1/29.03.2017г. на Компетентния орган остане в сила.
През отчетния период дружеството продължава изплащането на главниците и лихвите по
Договора за заем. През 2020г. са извършени плащания в размер на 22 879 хил. лв., в т.ч на
главници 22 391 хил.лв. и лихви 488 хил.лв. Към 31.12.2020 г. номиналната стойност на
Заема към кредиторите е 22 458 хил.лв.
С писмо № СОА21-ТД26-1202/03.02.2021г. дружеството уведоми Столична община, че е
погасило напълно всички вноски по рефинансирания дълг според Договора за
рефинансиране и е изпълнило изискването предсрочно. Съгласно договореностите в ТДС,
считано от 01.01.2022г., в следващия бизнес-план на „Софийска вода“АД за периода 20222026г. ще се прилага нормата на възвръщаемост, определена от Компетентния орган КЕВР.
2. Гаранцията за изпълнение на Концесионния договор
Дружеството е представило в Столична община удължаване срока на валидност до
15.12.2021г. на банкова гаранция за добро изпълнение, издадена в полза на Столична
община в размер на 750 000 щатски долара.
3. Гаранция за добро изпълнение съгласно Договор № 5183 от 2011г. сключен между
Столична община и „Софийска вода”АД, за изпълнение на задълженията си по
отстраняване на възникнали дефекти и повреди в участъците общинска собственост, в
които изпълнителят извършва строителство, както и в прилежащите им площи.
Дружеството е представило банкова гаранция за добро изпълнение на стойност 524 000
лв., издадена в полза на Столична община, със срок на валидност до 31.12.2021г.
4. Застраховки
Концесионерът е представил копия от подновените застрахователни полици за срок от
една година, по застраховки имущество: „Всички рискове“, „Прекъсване на дейността“,
„Тероризъм” в сила от дата 05.11.2020г. и „Обща гражданска отговорност и отговорност
на продукта“ в сила от дата 04.11.2020г. (изискуеми по силата на Анекс 11 от ДК).
5. Обществени поръчки
Концесионерът спазва Закона за обществените поръчки и изпълнява задължението си да
информира Концедента за предмета на предстоящите тръжни процедури и датата на
отваряне на тръжните документи за обществени поръчки на стойност над 300 000 лв.
6. Престации
В Анекс към Второ допълнително споразумение към Договора за концесия за
предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Столична
община от 17 октомври 2008г. /Анекс към ВДС/, Столична община и „Софийска вода”АД
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се споразумяват, в изпълнение на Решение № 249/04.10.2005г. на Комисия за защита на
конкуренцията, да осигурят постигане на еквивалентност на престациите, във връзка с
въвеждането в експлоатация на нови активи, построени със средства, финансирани от
републиканския бюджет.
Звеното за мониторинг на концесията и Концесионерът определят с протокол рег. №
СОА20-ТД26-5072/3/01.07.2020г. размера на престацията за финансовата 2019 г. в размер
на 183 033,17 лв. (сто осемдесет и три хиляди и тридесет и три лева и седемнадесет
стотинки). Остатъкът от невъзстановените престации за 2018г. е в размер на 5 403,74 лв.,
които дружеството следва да компенсира през 2020г
С решение № 520 от 12.11.2020г. Столичния общински съвет реши за възстановяване на
дължимата престация за 2019 г. в размер на 188 436,91 лв. да се инвестира от „Софийска
вода”АД в изграждане на проекти за периода 2020г.-2021г.:
- Изграждане на водопровод по ул. "Ален мак" от съществуващ водопровод ф110 до
о.т. 455 и по ул. "Победа" от о.т. 455 до съществуващ водопровод ф100 етернит, с.
Волуяк, р-н „Връбница“, с прогнозна стойност 104 хил.лв;
- Изграждане на водопровод ф90 по ул. "Банишора" от административен адрес №14
до о.т. 122а /123, с. Балша, СО - р-н „Нови Искър“, с прогнозна стойност 119
хил.лв.;
- Изграждане на водопровод по ул. „Никола Крушкин – Чолака“ /ОТ 516-ОТ 529 -ОТ
530 - ОТ 531 - ОТ 531а/ с диаметър Ø110 ПЕВП, с начало връзка от съществуващ
уличен водопровод Ø100 чугун, находящ се по ул. „Никола Крушкин – Чолака“, в
близост до ОТ 516, с прогнозна стойност 85 хил.лв., с асфалтиране на цялата улица
„Никола Крушкин – Чолака“ от бордюр до бордюр.
За обектите няма изготвени проектни разработки, прогнозни количествено-стойностни
сметки и издадени Разрешения за строеж.
7. Извършени одити
Комисия за енергийно и водно регулиране /КЕВР/
В изпълнение на Заповед № З-В-6/01.06.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № З-В14 от 30.07.2020 г. и Заповед № З-В-17 от 17.08.2020 г. на Председателя на КЕВР, e
извършена проверка от длъжностни лица на КЕВР на отчетните доклади за изпълнението
на бизнес плановете през 2019 г. на ВиК операторите които са извън обхвата на
програмата за планови проверки на място, приета с решение на КЕВР по т. 6 от Протокол
№25/29.01.2020 г., включваща и проверка на ВиК оператор „Софийска вода“АД.
Обхвата на проверката включва:
1. Проверка на наличните регистри и бази данни – начин на въвеждане и поддържане,
ниво на внедряване на изискуемите технически параметри (общи и специфични
характеристики); верифициране на информация от наличните регистри и бази данни чрез
сравнение с отчетените данни на ВиК оператора за 2019 г. с цел доказване на
достоверността им.
2. Проверка относно внедряване и прилагане на изискванията съгласно Единната система
за регулаторна отчетност (ЕСРО) – включително проверка на избрани обекти от
инвестиционна и ремонтна програма за наличие на документален обхват на досиета на
обектите и начин на осчетоводяване, проверка на отчетените капиталови разходи за
предоставяне на ВиК услуги спрямо одобрените бизнес планове за 2019 г. и др.
За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2019 г. е изготвен
двустранен констативен протокол, с направени препоръки, връчен на ВиК оператора на
29.09.2020 г. Дружеството е представило свое становище с вх. № В-17-44-38/05.10.2020г.
на КЕВР, като представената информация е взета предвид от работната група при
представяне на крайните резултати в доклад с вх. № В-Дк-335/20.11.2020г. от Главна
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дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“, публикуван на интернет
страницата на КЕВР (www.dkevr.bg)
8. Нови активи
Представена е информация от „Софийска вода“ АД за изградени нови активи през 2020
г. на обща стойност 14 446 894,09 лв.
9. Сметка за обратно предаване
Съгласно чл.20.6.1. от Договора за концесия, от 15-та договорна година до края на срока
на концесията Концесионерът ще плаща 1% от годишната си разпределяема печалба в
лихвоносна сметка на свое име (Сметка за обратно предаване).
В изпълнение на задълженията си чл.20.6.1. от Договора за концесия, Концесионерът
открил депозитна сметка в Общинска банка. Преведените вноски и получените лихви по
сметката към 31.12.2020г. са в размер на 1 454 768,24 лв.
Съгласно чл.20.6.2 от Договора за концесия набраните в Сметката за обратно предаване
суми могат да бъдат използвани преди Датата на изтичане на договора през последния
Регулаторен период само за работи, които са включени в Графика за обратно предаване по
чл.20.3, но не са включени в последния Бизнес план.
9. Доклади
В изпълнение задълженията си съгласно Договора за концесия, „Софийска вода” АД
предостави на Столична община през отчетния период:
 Годишен доклад за изпълнение на концесионния договор за 2019г.
 Отчетен доклад за изпълнението на Бизнес плана за 2019 г. изготвен по образец на
КЕВР;
 Четиримесечни доклади за изпълнение на ДК: за периода м.септември –декември
2019г. за периода януари – април 2020 г.; за периода май – август 2020г.
 Доклад за актуалното състояние на активите и актуален регистър на активите за
септември 2019-септември 2020г.
II. ИНВЕСТИЦИИ
През отчетната година дружеството има задължения за изпълнение на инвестиции в
размер на 37 587 215 лв., в т.ч Инвестиционна програма за 2020г., част от Бизнес план
2017-2021г. на „Софийска вода“АД, одобрен с Решение № БП-Ц-1/29.03.2017г. на
Комисия за енергийно и водно регулиране в размер на 36 087 215 лв. и допълнително
договорени инвестиции с Трето допълнително споразумение към Договора за концесия в
размер на 1 500 000 лв. (без ДДС);
Докладвани са общо изпълнени инвестиции за 2020г. в размер на 40 512 081 лв. (без
ДДС). Общото изпълнение на инвестиционната програма за годината спрямо
предвиденото в одобрения Бизнес план е 112%.
Структура на инвестиционната
програма 2020 г.
Доставяне вода на потребителите
Отвеждане на отпадъчни води
Пречистване на отпадъчни води
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ В
РЕГУЛИРАНИ УСЛУГИ:

20 418 556
11 083 519
2 276 707

Реализация
на ИП 2020
(лв.)
23 076 876
10 684 523
3 684 197

%
изпълнение
спрямо БП
113%
96%
162%

33 778 782

37 445 597

111%

Бизнес план
2020 (лв.)
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Подмяна на участъци от водопроводи с
дължина от 2 до 10 м
Подмяна на участъци от канали с
дължина от 2 до 10 м
Инвестиции в нерегулирана дейност
ОБЩО НЕРЕГУЛИРАНИ
ИНВЕСТИЦИИ
Инвестиции от външно финансиране
(БФП)
Престации
Договор за спогодба със Столична
община
Трето допълнително споразумение
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ ИЗВЪН
БИЗНЕС ПЛАНА:
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:

1 048 432

0

200 000

0

0

138 867

1 248 432

138 867

0

438 988

60 000

7 945

13%

1 000 000

771 710

77%

0

1 708 974

1 060 000

2 927 617

276%

36 087 215

40 512 081

112%

Забележка: Съгласно указания от одитора на дружеството, разходите по Договора за спогодба със
Столична община са рекласифицирани в сметка Споразумения със Столична община и други кредитори и
не са част от счетоводно отчетените инвестиции.

1.

ИНВЕСТИЦИИ В РЕГУЛИРАНИ УСЛУГИ

Докладваното от Концесионера общо изпълнение на инвестициите в регулирани
услуги за 2020г. е в размер на 37 445 597лв., което представлява 111% от одобрения
Бизнес план за 2020г. и е представено в следващата таблица:
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА
ВОДА"АД ЗА 2020г. – РЕГУЛИРАНИ УСЛУГИ
№
1
1,1
1.2
1,3
1,4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17

ПРОГРАМА

Наименование
ВОДОСНАБДЯВАНЕ:
Язовири
Водоеми и речни водохващания
Сондажи и каптажи
Санитарно-охранителни зони
Довеждащи съоръжения
Пречиствателни станции за питейни води
Резервоари
Хлораторни станциии
Помпени станции
Хидрофори
Рехабилитация и разширение на водопроводната
мрежа над 10 м
Сградни водопроводни отклонения
Кранове и хидранти
Измерване на вход ВС
Зониране на водопроводната мрежа-контролно
измерване
Управление на налягането
Проучване и моделиране на водопроводната мрежа

НА

"СОФИЙСКА

18 657 258
0
0
0
91 619
406 620
1 324 689
189 067
277 843
0
193 154

Реализирани
инвестиции за
2020 КЕВР
19 735 553
28 665
45 952
0
77 830
299 074
1 324 864
382 469
97 093
111 373
258 698

10 005 742

9 614 932

2 480 199
1 095 389
176 000

3 633 699
2 273 892
8 823

986 236

514 207

308 000
10 000

251 024
49 923

ИП 2020 г.
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1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

СКАДА за водоснабдяване
Лаборатория за питейни води
Лекотоварни автомобили за водоснабдяване
Тежкотоварни автомобили за водоснабдяване
Автомобили за водоснабдяване
Строителна и специализирана механизация за
водоснабдяване
Друго специализирано оборудване за
водоснабдяване
ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ:
Канализационни помпени станции
Рехабилитация и разширение на главни
канализационни колектори и клонове
Рехабилитация и разширение на канализационната
мрежа над 10 м
Сградни канализационни отклонения
СКАДА за отвеждане на отпадъчни води
Проучване и моделиране на канализационната
мрежа
Лекотоварни автомобили за канализация
Тежкотоварни автомобили за канализация
Автомобили за канализация
Строителна и специализирана механизация за
канализация
Друго специализирано оборудване за канализация
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ:
Пречиствателни станции за отпадъчни води
Лаборатория за отпадъчни води
СКАДА за пречистване на отпадъчни води
Лекотоварни автомобили за ПСОВ
Тежкотоварни автомобили за ПСОВ
Автомобили за ПСОВ
Строителна и специализирана механизация за
ПСОВ
Друго специализирано оборудване за ПСОВ
ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ:
Приходни водомери
Приходни водомери с дистанционно отчитане
ТРАНСПОРТ, АДМИНИСТРАЦИЯ и ИТ:
Административни и обслужващи сгради и
конструкции
Стопански инвентар и офис оборудване
Лекотоварни автомобили
Автомобили
Информационни системи - собствени активи
Информационни системи - публични активи
ГИС
ИТ хардуер
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:
Инвестиции в Собствени активи:
Инвестиции в Публични активи:

298 000
125 300
300 022
0
0

309 564
245 956
587
0
0

114 523

9 850

274 856

197 078

10 127 459
20 000

9 137 501
48 595

1 614 536

23 548

5 734 036

5 762 216

1 116 601
195 644

2 180 004
38 745

480 000

688 715

0
0
0

25
0
0

906 642

358 082

60 000
2 080 319
1 578 978
153 000
71 577
0
0
0

37 570
3 150 759
2 659 870
41 330
120 255
15
0
0

181 328

321 842

95 436
2 167 310
2 167 310
0
746 436

7 446
2 928 400
2 928 400
0
2 493 385

9 543

17 830

144 669
88 402
0
136 493
0
120 000
247 327
33 778 782
2 837 543
30 941 239

139 594
598
0
1 720 806
0
214 949
399 608
37 445 597
3 498 218
33 947 379
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2.

ИНВЕСТИЦИИ ИЗВЪН БИЗНЕС ПЛАНА

2.1 Инвестиции в нерегулирана дейност
За отчетния период дружеството докладва за реализирани инвестиции в нерегулирани
дейности на обща стойност 138 867 лв., които включват преразпределени общи
инвестиции към нерегулирана дейност по указание на КЕВР и капиталова поддръжка на
когенераторите.
2.2 Инвестиции от външно финансиране
През отчетния период са придобити активи, чрез външно финансиране, на обща стойност
438 988 лв.:
 Частично финансиране на проекти за енергийна ефективност, изпълнени в СПСОВ
Кубратово през 2019 г. в размер на 436 465 лв;
 Инвестиции, заплатени от клиенти като санкция за монтаж на 13 приходни
водомера на обща стойност 1 132 лв.;
 Мобилни телефонни апарати, получени като субсидия по договор на стойност 1 391
лв.
2.3 Инвестиции за възстановяване размера на дължимите престации.
През 2020г. дружеството е реализирало 7 945 лв. допълнителни инвестиции за
възстановяване на дължимите престации. Отчетените разходи са за приемането на обекти
с ДПК, възложени с Решение № 612 от 28.09.2017г. и Решение № 757 от 08.11.2018г. на
СОС. Проектите са изпълнени в предходни години 2018г.-2019г., но през 2020г. са
получени Разрешенията за ползване на строежите.
За обектите, възложени за изпълнение с Решение № 520 от 12.11.2020г. на Столичния
общински съвет дружеството е започнало подготовка за възлагане на работни проекти за
тях, но в рамките на 2020 г. не са генерирани разходи.
Остатъкът от невъзстановените престации за 2019г. е в размер на 180 491,50 лв.,
дружеството следва да реализира през 2021г. в изпълнение на обектите, възложени с
Решение № 520 от 12.11.2020г. на Столичния общински съвет.
2.4 Допълнителни инвестиции по чл.6.1 от Договор за спогодба от 16.01.2009г.
В изпълнение на ангажиментите си по Договора за спогодба през 2020г. дружеството е
извършило инвестиции в размер на 771 710 лв. в Комплексния проект за водоснабдяване
на селата Бистрица и Кокаляне, възложен за изпълнение с Решение № 341 от 22.06.2017г.
на Столичния общински съвет.
През 2020г. е завършено строителството на Довеждащ водопровод за резервоар
„Кокаляне” по ул. “Цар Асенов път” в с. Бистрица и през землищата до резервоар
„Кокаляне“ и консумативен водопровод за с. Бистрица по ул. “Цар Асенов път”, по
конкретно на участъка от довеждащия водопровод за НР „Кокаляне“, по ул. „Цар Асенов
път“ в с. Бистрица през землището, до захранване на местността „Беликата“ и
консумативния водопровод по ул. „Цар Асенов път“ (общо около 2,5 км водопровод).
Работи се по въвеждането му в експлоатация.
Съгласно указания от одитора на дружеството, разходите по Договора за спогодба са
рекласифицирани в сметка Споразумения със Столична община и други кредитори и не са
част от счетоводно отчетените инвестиции.
За изпълнение на договорения ангажимент по чл.6.1 (ii) от Договор за спогодба, за „Втори
период на инвестиции” (2019г.-2023г.), „Софийска вода“АД следва да инвестира в
Комплексен проект за водоснабдяване на селата Бистрица и Кокаляне, Район „Панчарево“
сума в размер на 3 653 043 лв. в периода 2021-2023 г.
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2.5 Допълнителни инвестиции по чл.17 от Трето допълнително споразумение
За изпълнение н ангажимента си за допълнителни инвестиции в размер на 1,5 млн. лв.
годишно, извън нивата на инвестиции Концесионерът е инвестирал в обектите, възложени
с Решения на СОС сума в размер на 1 708 974 лв.:
 Завършен е проекта за реконструкция на водопровод и канал по ул. „Иван Вазов“
от бул. "Васил Левски" до ул. "Г.С. Раковски", възложен с Решение №
620/13.09.2018г. Издадено е Разрешение за ползване № СТ-05-522 от 13.07.2020 г.
Отчетени капиталови разходи от дружеството за 2020г. в размер на 3 240 лв.
 Завършен и проекта: „Изграждане на канализация и подмяна на съществуващ
водопровод по улиците, попадащи във водосбора на Главен колектор IV между ул.
„Деян Попов“ и ул. „Хан Аспарух“, кв. „Горубляне“, СО - район „Младост“ по ул.
„Боте Бърборков“ от ул. „Деян Попов“ до ул. „Лазар Плачков“, ул. „Лазар
Плачков“ от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Петър Дипларов“, ул. „Ален Мак“ и 6 броя
тупици“, възложен за изпълнение с Решение № 756/08.11.2018г. Издадено е
Разрешение за ползване № СТ-05-823/16.10.2020г. Отчетени капиталови разходи
от дружеството 2020г. в размер на 272 120 лв. ;
 Продължава изграждането на инженерната инфраструктура на ВиК мрежата на кв.
„Суходол“, район „Овча купел“: подобект канализационни клонове 44, 43, 37, 38,
36, 24, 23, 21, 20, 18 и 19, 16, 14 и 12 и реконструкция на водопроводите в трасетата
на изброените канализационни клонове възложен с Решения на СОС №
756/08.11.2018г. и № 521 от 12.11.2020 г. Отчетени капиталови разходи от
дружеството 2020г. в размер на 1 433 614 лв.
 От реализираните за 2019г. допълнителни инвестиции Концесионерът има
преизпълнение от 10 790 лв., които следва да вземат в предвид при отчитане на
задължението за 2020г.
Преизпълнението от 219 764 лв. дружеството ще отчете за изпълнение на ангажимента си
за 2021г. към проект: Канализационни клонове 43,44;37,38,36;24,23;21,14,16;20,18,19;12 в
кв. Суходол.
III. ОБЩО ДОГОВОРЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА СРОКА НА КОНЦЕСИЯТА:
Минимална Капиталова инвестиция от страна на Концесионера в Системата през
първите 15 договорни години от не по-малко от 153 307 982 щатски долара - изпълнена;
С Трето допълнително споразумение (ТДС) към ДК от 23.03.2018г. са договорени
минимални нива на Капиталови разходи, които следва да бъдат постигнати от
Концесионера за периода от влизане в сила на ТДС до Датата на изтичане –
06.10.2025г.:
 За периода 2017-2021г.: 200 милиона лева (без ДДС), доколкото Бизнес Планът и
цените за Регулаторния период 2017-2021г., одобрени с Решение № БП-Ц1/29.03.2017г. на Компетентен орган останат в сила; За периода 2017-2020г.
дружеството е отчело извършени инвестиции общо в размер на 178 555 хил.лв., в
т.ч за регулирани услуги в размер на 165 634 хил.лв.
 За периода 2022-2025г.: 165 милиона лева (без ДДС), доколкото Бизнес Планът и
Цените за Регулаторният период 2022-2026, които ще бъдат одобрени от
Компетентния орган, го позволяват;
 Допълнителни средства, отделно от Нивата на Инвестициите за Срока на
Концесията в размер на 1,5 млн. лв. (без ДДС) годишно, предназначени за
финансиране на ВиК проекти от обществен интерес, посочени от Концедента. За
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периода 2018-2020г. дружеството е изпълнило изцяло ангажимента си по чл.17 от
ТДС към ДК, като е инвестирало допълнително във ВиК обекти от обществен
интерес, възложени за изпълнение с Решения на СОС, сума в размер на 4,5 млн.лв.
Общо изпълнени инвестиции от началната дата на концесията до края на отчетната
година: 734 326 399 лв. (без ДДС)
IV. НИВА НА УСЛУГИТЕ
Чл. 16.1. от ДК, изменен и допълнен с ПДС, ВДС, Анекс към ВДС и ТДС, задължава
Концесионера през целия срок на концесията да предоставя услугите в съответствие със
законодателството, така че да осигури изпълнението на Нивата на услугите. Освен това,
според сключения ДК, Концесионерът носи цялата отговорност за определяне начините и
методите за постигане на Нивата на услугите, определени в Бизнес плана.
С Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги
(НРКВКУ), приета с ПМС № 8 от 18.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г., са
регламентирани 30 ключови показателя за определяне качеството на предоставяните ВиК
услуги от ВиК операторите в България
НРКВКУ и Указания за прилагане на НРКВКУ за регулаторния период 2017-2021г.
определят също така 5 от тези показатели за единни показатели за ефективност по
смисъла на чл.13, ал.3 от ЗРВКУ, чието изпълнение / неизпълнение води до стимули или
корекции от финансов характер, регламентирани в Наредбата. Това са:
ПК2а Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване;
ПК6а Налягане във водоснабдителната система;
ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа;
ПК12г Събираемост;
ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство.
За отчетната 2020 година дружеството не е изпълнило заложените по БП 2020г. годишни
целеви нива на следните показателя за качество:
 ПК3 Непрекъснатост на водоснабдяването;
 ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на
потребителите;
 ПК11б Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води;
 ПК12а Ефективност на разходите за услугата „доставяне на вода“;
 ПК12б Ефективност на разходите за услугата „отвеждане на отпадни води“;
 ПК12в Ефективност на разходите за услугата „пречистване на отпадни води“
 ПК12г Събираемост.
За 2020 г., „Софийска вода“ АД отчита изпълнение на 4 от 5-те единни ключови
показателя за ефективност. В неизпълнение е единният показател ПК12г Събираемост.
В следващата таблица е представено:годишното изпълнение / неизпълнение на всички
показатели за качество:
Изпълнение нивата на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги
2020г. ВС „Основна“
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№

ПК

1

ПК1

2

ПК2а

3

ПК2б

4
5
6
7
8

ПК2в
ПК3
ПК4а
ПК4б
ПК5

9

ПК6a

10

ПК7а
ПК7б

11
12 ПК8
13 ПК9
14

ПК10

15

ПК11а
ПК11б

16
17 ПК11в

ПК11г

18
19 ПК11д
20

ПК12а

21

ПК12б
ПК12в

22
23 ПК12г
24

ПК12д

25

ПК12е

26

ПК13

27

ПК14а

28

ПК14б

29

ПК15а

30

ПК15б

Параметър

Ед. мярка

Ниво на покритие с водоснабдителни
%
услуги
Качество на питейната вода в големи
%
зони на водоснабдяване
Качество на питейната вода в малки
%
зони на водоснабдяване
Мониторинг на качеството на
%
питейната вода
съотношение
Непрекъснатост на водоснабдяването
Общи загуби на вода във
м3/км/ден
водоснабдителните системи
Общи загуби на вода във
%
водоснабдителните системи
бр/100км/год
Аварии по водопроводната мрежа
Налягане във водоснабдителната
%
система
Ниво на покритие с услуги по
%
отвеждане на отпадъчни води
Ниво на покритие с услуги по
%
пречистване на отпадъчни води
%
Качество на отпадъчните води
бр/100км/год
Аварии на канализационната мрежа
Наводнения в имоти на трети лица,
бр/10 000
потреб
причинени от канализацията
Енергийна ефективност за дейността по
кВч/м3
доставяне на вода на потребителите
Енергийна ефективност за дейността по
кВч/м3
пречистване на отпадъчни води
%
Оползотворяване на утайките от ПСОВ
Рехабилитация на водопроводната
%
мрежа
%
Активен контрол на течовете
Ефективност на разходите за услугата
лв/лв
доставяне на вода на потребителите
Ефективност на разходите за услугата
лв/лв
отвеждане на отпадъчни води
Ефективност на разходите за услугата
лв/лв
пречистване на отпадъчни води
%
Събираемост
Ефективност на привеждане на
%
водомерите в годност
Ефективност на изграждане на
%
водомерното стопанство
Срок за отговор на писмени жалби на
%
потребителите
Присъединяване към
%
водоснабдителната система
Присъединяване към канализационната
%
система
Ефективност на персонала за услугата
бр/1 000
СВО
доставяне на вода на потребителите
Ефективност на персонала за услугите
бр/1 000
СКО
отвеждане и пречистване

Разчет
2020 г.

Отчет
2020 г.

100,00%

100,00%

изпълнен

99,00%

99,96%

изпълнен

98,06%

98,34%

изпълнен

100,00%

100,00%

изпълнен

0,47

0,70

неизпълнен

41,70

40,66

изпълнен

41,65%

41,63%

изпълнен

90,18

88,43

изпълнен

97,57%

98,04%

изпълнен

96,09%

103,29%

изпълнен

91,05%

101,02%

изпълнен

100,00%
159,54

100,00%
84,87

изпълнен
изпълнен

0,11

0,10

изпълнен

0,03

0,04

неизпълнен

0,13

0,18

неизпълнен

100,00%

100,00%

изпълнен

1,08%

1,18%

изпълнен

19,32%

20,61%

изпълнен

1,97

1,80

неизпълнен

3,38

3,08

неизпълнен

1,46

1,13

неизпълнен

95,69%

79,48%

неизпълнен

16,27%

19,40%

изпълнен

86,12%

90,07%

изпълнен

100,00%

100,00%

изпълнен

100,00%

100,00%

изпълнен

100,00%

100,00%

изпълнен

5,83

5,41

изпълнен

4,13

4,00

изпълнен
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V. ПРЕДАВАНЕ НА АКТИВИ
С Анекс 2 към ДК на Концесионера са предоставени публичните ВиК активи към момента
на сключване на договора.
Извън тях, съгласно предвидените клаузи в Договора за концесия, изменен с ПДС, ВДС и
ТДС и действащите в Столична община „Вътрешни правила за реда и начина на
получаване, отчитане, съхранение на документацията и предоставяне на изградени
публични активи от и на „Софийска вода” АД“, влезли в сила със заповед № СО-РД-092384/03.12.2014г. на Кмета на СО, ежегодно се извършва предаване на новоизградени,
реконструирани и непредадени съществуващи активи.
 За 2020 г. се отчитат изградени и предадени от „Софийска вода“ АД публични ВиК
активи, линейни и нелинейни, на обща стойност 14 446 894,09 лв.
 За 2020 г. „Софийска вода” АД отчита новоизградени публични активи,
финансирани от частни инвеститори на обща стойност 1 202 875,61 лв.
 За 2020 г. „Софийска вода” АД отчита публични активи, изградени от Столична
община и предадени на дружеството на обща стойност 7 534 275,97 лв.
 За 2020 г. „Софийска вода” АД отчита предадени публични активи с издадени
удостоверения за търпимост на обща стойност 257 246,81 лв.

Годишният отчет за изпълнение на Концесионния договор, сключен между Столична
община и „Софийска вода“ АД за 2020 г. е приет на заседание на Комисията за
контрол на 22.06.2021 г.
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